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PREDSLOV 
 

 
Európsky parlament, Rada a Komisia uplatňujú nariadenie (ES) č. 1049/2001 o prístupe 
verejnosti k dokumentom týchto troch inštitúcií od 3. decembra 20011.  
 
V súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia „každý orgán každoročne uverejní správu za 
predchádzajúci rok, v ktorej uvedie počet prípadov, keď orgán odmietol poskytnúť prístup 
k dokumentom, dôvody tohto odmietnutia a počet citlivých dokumentov neuvedených v registri“. 
 
Toto je jedenásta správa, ktorú Parlament v tejto súvislosti vypracoval2. Predkladá sa v nej 
technický prehľad verejného registra dokumentov Parlamentu3, ako aj opis žiadostí 
o poskytnutie prístupu k dokumentom, ktoré boli Európskemu parlamentu predložené v roku 
2012. V správe sa uvádzajú aj poznámky týkajúce sa praktických otázok, ktoré sa objavili 
v súvislosti so žiadosťami o poskytnutie prístupu k dokumentom Parlamentu prijatými za toto 
obdobie. Súhrnné údaje o spracovaní žiadostí a využívaní webovej stránky registra sa 
nachádzajú v prílohách k tejto správe.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKRATKY 
ERR = elektronický register odkazov (register) 
CARDOC = Archívne a dokumentačné stredisko Parlamentu 
CITES = Informačná služba Parlamentu pre občanov 
GR COMM = Generálne riaditeľstvo Parlamentu pre komunikáciu 
COREPER = Výbor stálych zástupcov Rady 
LIBE = Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:EN:PDF. 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/information/report.htm?language=SK. 
3 Jeho technický názov je elektronický register odkazov (ERR), ďalej len „register“. 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/information/report.htm?language=SK


 3/22 

  

 
 

OBSAH 
 
 

I. ZHRNUTIE.............................................................................................................4 

II. NARIADENIE (ES) Č. 1049/2001 A JEHO VYKONÁVANIE................................5 

1. Revízia nariadenia (ES) č. 1049/2001.......................................................................5 
2. Pravidlá Parlamentu pre prístup verejnosti k dokumentom a správu dokumentov......5 

III. VEREJNÝ REGISTER DOKUMENTOV PARLAMENTU.................................. 6 

1. Obsah registra – rozsah dostupných dokumentov....................................................6 
2. Citlivé dokumenty..................................................................................................7 
3. Využívanie webovej stránky registra........................................................................7 

3.1. Technické zlepšenia webovej stránky registra – súčasnosť a budúcnosť......... 7  
3.2. Počet návštev....................................................................................................7 
3.3. Ďalšie poznámky k návštevám............................................................................8 
3.4. Vyhľadávané dokumenty...................................................................................8 

IV. ANALÝZA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSTUPU K DOKUMENTOM, 
KTORÉ BOLI DORUČENÉ PARLAMENTU............................................................9 

1. Objem a vývoj žiadostí a odpovedí.........................................................................9 
 1.1. Celkový objem žiadostí...........................................................................................9 

1.2. Celkový objem odpovedí....................................................................................9  
 1.3. Žiadosti o poskytnutie dokumentov, ktoré predtým neboli zverejnené................10 
 1.4. Predmet žiadostí....................................................................................................10 
2. Profil žiadateľov a zemepisné rozloženie..............................................................11 
 2.1. Profil žiadateľov....................................................................................................11 
 2.2. Zemepisné rozloženie............................................................................................12 
 3. Uplatňovanie výnimiek z práva na prístup...........................................................12 
 3.1. Podiel kladných odpovedí......................................................................................12 
 3.2. Zamietnutia a ich dôvody......................................................................................12 

V. SŤAŽNOSTI PREDLOŽENÉ EURÓPSKEMU OMBUDSMANOVI, OPRAVNÉ 
PROSTRIEDKY A JUDIKATÚRA...........................................................................13 

1. Sťažnosti predložené európskemu ombudsmanovi..................................................13 
2. Súdne preskúmanie...............................................................................................14 

2. 1. Rozsudky týkajúce sa Parlamentu.....................................................................14 
2. 2. Rozsudky týkajúce sa ostatných inštitúcií Európskej únie.................................14 

VI. MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA.........................................................15 

PRÍLOHA..................................................................................................................16 

– Štatistiky týkajúce sa spracovania žiadostí (body 1 – 8)........................................16 
– Štatistiky týkajúce sa vyhľadávania na webovej stránke registra (bod 9)..........21 

 
 
 
 
 



 4/22 

  

                                                

 
 

I. ZHRNUTIE 

 
 Verejný register dokumentov Parlamentu (technický názov elektronický register odkazov 

(ERR)) v súčasnosti obsahuje o 12 % viac odkazov ako v roku 2011 (463 689 odkazov na 
dokumenty alebo 3 097 165 dokumentov, ak sa vezmú do úvahy všetky jazykové verzie). 
Z toho 90 % si možno stiahnuť priamo z webovej stránky Parlamentu.  

 Návštevnosť webovej stránky sa v porovnaní s rokom 2011 zvýšila o 40 % (166 104 
návštev alebo v priemere 13 842 návštev mesačne).  

 Zároveň bol zaznamenaný výrazný pokles žiadostí o sprístupnenie dokumentov 
Parlamentu: v roku 2012 bolo vyžiadaných len 777 dokumentov, čo v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles počtu žiadostí o 33 % (v roku 2011 bolo 
vyžiadaných 1 161 dokumentov). 

 Najväčší podiel žiadateľov, ktorý sa výrazne znížil (zo 47 % v roku 2011 na 36 % v roku 
2012), predstavujú akademickí pracovníci. Najčastejšie používaným jazykom je 
angličtina, za ktorou nasleduje nemčina, francúzština a španielčina. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom sa najvýraznejšie zvýšil počet žiadostí z Belgicka a Holandska. 
Čoraz viac žiadateľov uprednostňuje vo vzťahu k svojmu povolaniu označenie políčka 
„iné“, a tak poskytuje menej informácií o svojom zázemí. Zastúpenie tejto kategórie sa 
zvýšilo na viac ako štvrtinu všetkých žiadostí (27 % v porovnaní s 23 % 
v predchádzajúcom roku). 

 Podiel žiadostí o poskytnutie dokumentov, ktoré predtým neboli zverejnené (tieto 
žiadosti sa musia preskúmať podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1049/2001), zostáva 
viac-menej stabilný na úrovni 21 % (166 dokumentov) v porovnaní s 25 % v roku 2011 
(289 dokumentov). Žiadosti o sprístupnenie dokumentov, ktoré predtým neboli 
zverejnené, sa v roku 2012 týkali predovšetkým dokumentov vnútornej správy 
Parlamentu, najmä oznámení predsedníctvu. 

 Pomer kladne vybavených žiadostí v tejto kategórii dokumentov v roku 2012 dosiahol 
87 %, takmer rovnako ako v roku 2011.  

 Úplne alebo čiastočne bolo zamietnutých 22 žiadostí o sprístupnenie dokumentov 
(8 úplne, 14 čiastočne), väčšinou na základe výnimky týkajúcej sa ochrany súkromia 
a bezúhonnosti jednotlivca podľa článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1049/2001.  

 Opakovaných žiadostí predložených po zamietnutí pôvodnej žiadosti o prístup (článok 8 
nariadenia (ES) č. 1049/2001) bolo šesť – o dve viac ako v roku 2011. 

 V roku 2012 bola podaná nová sťažnosť európskemu ombudsmanovi (0262/2012/OV). 
Sťažovateľ tvrdí, že verejný register dokumentov Parlamentu neobsahuje všetky 
exitujúce dokumenty Parlamentu. 

 V roku 2012 bol vynesený jeden rozsudok Súdneho dvora týkajúci sa rozhodnutia 
Parlamentu o prístupe k dokumentom (T-190/10)4. V tejto veci bolo čiastočne zrušené 
rozhodnutie Parlamentu zamietnuť prístup verejnosti do registrov asistentov bývalých 
poslancov. 

 
 

 
4 Rozsudok z 28. marca 2012 vo veci T-190/10, Kathleen Eganová a Margaret Hackettová/Európsky parlament. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-190/10&td=ALL
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II. NARIADENIE (ES) Č. 1049/2001 A JEHO VYKONÁVANIE 

V roku 2012 pokračovala revízia tohto nariadenia v súvislosti s návrhom Komisie z 21. marca 
2011 na prispôsobenie nariadenia (ES) č. 1049/2001 požiadavkám Lisabonskej zmluvy 
v oblasti transparentnosti. 
 

1. Revízia nariadenia (ES) č. 1049/2001 
 

Európsky parlament prijal 15. decembra 2011 na základe správy, ktorú vypracoval poslanec 
EP Michael Cashman, spravodajca Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci (LIBE), v prvom čítaní stanovisko5 k návrhu prepracovaného znenia tohto nariadenia, 
ktorý predložila Komisia v roku 2008. Parlament vo svojom stanovisku vyslovil názor, že 
postup týkajúci sa návrhu Komisie z roku 2011 je bezpredmetný, keďže Parlament zapracoval 
obsah návrhu Komisie z roku 2011 do postupu týkajúceho sa návrhu z roku 2008. 
 
V prvom polroku 2012 sa predstavitelia Parlamentu a Komisie zúčastnili na neformálnych 
trojstranných rozhovoroch s Radou s cieľom prediskutovať predbežnú pozíciu Rady, ktorú 
schválil Výbor stálych zástupcov Rady (COREPER) v máji 2012. Po týchto trojstranných 
rozhovoroch a technických stretnutiach zostali pozície inštitúcií na konci prvého polroka 
rozdielne v množstve citlivých otázok, napríklad pokiaľ ide o vymedzenie pojmu dokument6 
a ochranu vnútorných úvah inštitúcií („priestor na zváženie“)7. 
 
Keď spravodajca Parlamentu v čítaní, ktoré sa uskutočnilo 20. septembra 2012, informoval 
výbor LIBE o situácii týkajúcej sa spisu, cyperské predsedníctvo opätovne potvrdilo ochotu 
pokračovať v úzkom dialógu s Parlamentom na základe dovtedy dosiahnutého pokroku. Ku 
koncu svojho mandátu však cyperské predsedníctvo vyslovilo záver, že v súvislosti a týmto 
spisom nenastali priaznivé okolnosti na dosiahnutie kompromisu.  

 
2. Pravidlá Parlamentu pre prístup verejnosti k dokumentom a správu dokumentov 
 

Revidované rozhodnutie predsedníctva z 28. novembra 2001, ktorým sa ustanovujú vnútorné 
predpisy pre prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu na vykonávanie 
nariadenia (ES) č. 1049/2001, bolo predsedníctvom prijaté 22. júna 20118. 
 
Tieto nové predpisy pomohli v roku 2012 objasniť rozsah pôsobnosti nariadenia vo vzťahu 
k dokumentom Parlamentu, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie primeraného právneho základu 
v prípade žiadostí o dokumenty predložených úradníkmi EÚ alebo poslancami EP, pre 
ktorých platia alternatívne postupy. Tieto predpisy zároveň prispeli k zlepšeniu vybavovania 
žiadostí, keďže sa rozlišujú žiadosti o informácie9, ak tieto informácie nie sú dostupné 
v jestvujúcom dokumente, a žiadosti o dokumenty, vďaka čomu je možná reakcia príslušného 
útvaru Parlamentu. 
 
V roku 2012 prijalo predsedníctvo nové rozhodnutie o správe dokumentov10, ktoré sa týka 
nového režimu správy dokumentov a umožňuje koordinovanejší a jednotnejší prístup rôznych 

 
5 P7-TA(2011)0580. 
6 Článok 3 nariadenia (ES) č. 1049/2001. 
7 Súvisí s článkom 4 ods. 3 tohto nariadenia, ktorý sa týka rozhodovacieho procesu inštitúcií. 
8 Ú. v. EÚ C 216, 22.7.2011, s. 19. 
9 Týmto druhom žiadostí sa v zásade zaoberajú príslušné oddelenia alebo Informačná služba pre občanov 
(CITES). 
10 Rozhodnutie z 2. júla 2012. Článok 9 tohto rozhodnutia sa týka úradníkov určených na správu dokumentov, 
ktorí podľa písmena c) zodpovedajú najmä za „sprístupnenie dokumentov, ktoré boli vypracované alebo prijaté 
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útvarov. Rozhodujúcimi prvkami tohto rozhodnutia sú vymenovanie úradníka pre správu 
dokumentov (RAD) na každom generálnom riaditeľstve a zriadenie skupiny pre spoluprácu 
medzi oddeleniami (GIDOC) s cieľom zabezpečiť vykonávanie nového systému správy 
dokumentov. 
 
Útvar pre transparentnosť v súčasnosti pripravuje príručku pre úradníkov určených na správu 
dokumentov, pokiaľ ide o praktické aspekty prístupu verejnosti k dokumentom Parlamentu, 
ktorá čerpá zo skúseností a judikatúry približne za posledných približne desať rokov. 
 
Počas roka 2012 sa vďaka uvedenému rozhodnutiu rozvinula medzi útvarmi Parlamentu 
zodpovednými za prístup verejnosti k dokumentom plodná spolupráca. K týmto útvarom patrí 
Útvar pre transparentnosť, Archívne a dokumentačné stredisko (CARDOC), Informačná 
služba pre občanov (CITES) a Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu (GR COMM).  
 

III. VEREJNÝ REGISTER DOKUMENTOV PARLAMENTU  

Súčasná verzia registra existuje od 27. januára 2011, keď bol zavedený ergonomickejší 
produkt s vylepšeným vyhľadávaním. Register obsahuje dokumenty Parlamentu od roku 2001 
po súčasnosť. 
 

1. Obsah registra – rozsah dostupných dokumentov 
 
Objem dokumentov v registri sa podľa každoročne zverejňovaných informácií, samozrejme, 
zvyšuje súbežne s vydávaním dokumentov Parlamentu. V súlade s ustanoveniami článku 12 
nariadenia (ES) č. 1049/2001 je verejnosti na internete priamo prístupných celkom 90 % 
dokumentov. O prístup ku všetkým ostatným dokumentom možno požiadať prostredníctvom 
online formulára žiadosti.  
 
K 31. decembru 2012 obsahovala databáza registra 463 689 odkazov (čo zodpovedá 
3 097 165 dokumentom, ak sa zohľadnia všetky jazykové verzie). V porovnaní s rokom 2011 
to predstavuje zvýšenie o 49 520 odkazov v registri, čiže nárast objemu o 12 %.  
 
Rozsah sprístupnených dokumentov sa tiež rozširuje, keďže do registra sa súbežne 
s rozširovaním právomocí Parlamentu postupne začleňuje čoraz širšia škála dokumentov, 
ktoré sa týkajú legislatívneho procesu. V roku 2012 sa do registra začlenili dva nové druhy 
dokumentov: štúdie (kategória 2.3.1.1 registra) a posúdenia vplyvu vypracované od roku 1994 
po súčasnosť a od júna 2012 aj prílohy k otázkam na písomné zodpovedanie (kategória 
1.3.4.5 registra).  
 
V roku 2012 sa uskutočnili prípravy na začlenenie viacerých nových druhov dokumentov, 
ktoré sa do registra zaradia v prvej polovici roka 2013. Patria k nim dokumenty Poradného 
výboru pre správanie poslancov, odpovede na otázky Parlamentu adresované Európskej 
centrálnej banke (dokumenty Výboru pre hospodárske a menové veci), štatistické prehľady 
vypracované knižničnou službou Parlamentu a prieskumy Eurobarometra. Úplne sa tiež 
aktualizoval súbor informačných letákov Parlamentu.  
 

 
v rámci oblastí právomoci generálneho riaditeľstva a ktoré si vyžiadalo oddelenie zodpovedné za prístup 
verejnosti k dokumentom, pričom k príslušným dokumentom sa priloží stanovisko týkajúce sa následných 
opatrení, ktoré sa majú prijať“. V tomto ustanovení sa zohľadňujú ustanovenia článku 9 rozhodnutia 
predsedníctva z 22. júna 2011, podľa ktorého „ak je potrebné požadovaný dokument určiť a nájsť ... oddelenie 
alebo orgán, ktorý dokument vydal ... sa vyjadrí do piatich pracovných dní“. 
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2. Citlivé dokumenty 
 

Článkom 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa ustanovujú osobitné postupy spracovania 
v prípade citlivých dokumentov11. Podľa odseku 3 tohto článku sa citlivé dokumenty môžu 
v registri zaznamenať len so súhlasom ich pôvodcu. 
 
V článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa ustanovuje, že vo výročnej správe sa 
uvedie počet citlivých dokumentov, ktoré neboli zaznamenané do registra. Parlament v roku 
2012 nemal žiadny citlivý dokument v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001, a preto 
nebol vo verejnom registri dokumentov Parlamentu zaznamenaný žiadny takýto dokument. 
 
V článku 12 ods. 2 rozhodnutia predsedníctva o pravidlách zaobchádzania s dôvernými 
informáciami zo strany Európskeho parlamentu, ktoré bolo prijaté 6. júna 2011 
a aktualizované rozhodnutím predsedníctva z 15. apríla 2013, sa navyše ustanovuje, že 
generálny tajomník každoročne predkladá predsedníctvu správu o vykonávaní tohto 
rozhodnutia. V tejto výročnej správe by sa mal uviesť počet a druh dôverných dokumentov, 
ktoré prijal a uchováva Európsky parlament. 
 
      3. Využívanie webovej stránky registra  
 

3.1. Technické zlepšenia webovej stránky registra – súčasnosť a budúcnosť  
 
V rámci aktívnej politiky transparentnosti, ktorú presadzuje ombudsman a požaduje 
Parlament, sa webová stránka registra sústavne vylepšuje s cieľom uľahčiť priamy prístup 
k dokumentom Parlamentu. 
 
V novembri 2012 bola webová stránka registra mierne upravená v súlade s novým grafickým 
manuálom webovej stránky Parlamentu. Zaviedli sa pri tom aj niektoré zlepšenia, napríklad 
možnosť kombinovať pri vyhľadávaní dokumentu viacero kľúčových slov.  
 
V súčasnosti sa zdokonaľujú štatistické nástroje, ktoré sa používajú na počítanie návštev 
webovej stránky, aby sa dali lepšie rozlišovať vnútorné a vonkajšie návštevy, ako aj návštevy 
uskutočnené prostredníctvom automatov a návštevy fyzických osôb. Ak bude počet návštev aj 
naďalej narastať podobným tempom, poskytovanie dôkladnejších informácií o používateľoch 
bude čoraz dôležitejšie. Pokračuje sa tiež v zlepšovaní času vyhľadávania a účinnosti 
výsledkov. 
 

3.2. Počet návštev  
 
V uplynulom roku sa výrazne zvýšil počet návštev webovej stránky registra12. V roku 2012 
bolo na stránke zaznamenaných celkom 166 105 návštev, čo predstavuje v priemere približne 
13 842 návštev mesačne a nárast o 40 % v porovnaní s rokom 201113. 
 

 
11 „(...) dokumenty pochádzajúce z orgánov alebo z agentúr nimi založených, z členských štátov, tretích krajín 
alebo medzinárodných organizácií, ktoré sú v súlade s pravidlami príslušného orgánu klasifikované ako „TRÈS 
SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ alebo „CONFIDENTIEL“ a ktoré chránia základné záujmy Európskej 
únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. a), 
predovšetkým verejnú bezpečnosť, obranu a vojenské veci“ (článok 9 ods. 1). 
12 Návštevy definované štatistickým nástrojom ako „nový prichádzajúci návštevník zobrazujúci/prehliadajúci 
stránku, ktorý nebol pripojený za posledných 60 minút.“ 
13 Vzhľadom na to, že 27. januára 2011 bola spustená nová webová stránka registra, všetky štatistiky týkajúce sa 
vyhľadávania v roku 2011 zahŕňajú obdobie od 1. februára do 31. decembra 2011. 
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Z celkového počtu návštev bolo 87 293 unikátnych návštev14. V roku 2012 sa počet 
unikátnych návštev pohyboval medzi 7 000 a 8 000 osobami mesačne, pričom vrchol dosiahol 
v marci (9 042 návštev) a najnižší bol v júli (5 395 návštev) a v auguste (4 773 návštev).  
 
V predchádzajúcom roku 2011 bol vrchol zaznamenaný v októbri (7 845 návštev) a najnižší 
počet v máji (3 319 návštev). Tieto rozdiely sú pravdepodobne spojené s legislatívnym 
programom Parlamentu. Nápor návštev v marci 2012 by napríklad mohol byť spojený 
s dohodou o osobných záznamoch o cestujúcich, ktorou sa v tomto období zaoberal výbor 
LIBE a následne v apríli Parlament na plenárnom zasadnutí15. 
 

3.3 Ďalšie poznámky k návštevám 
 
Zo štatistík vyplýva, že v roku 2012 pochádzali návštevníci registra najmä z týchto krajín: 
Holandsko, Belgicko, Španielsko, Nemecko, Francúzsko a Taliansko (v poradí podľa počtu), 
po ktorých tesne nasledovali návštevníci z Južnej Kórey a USA, ktorí výrazne predstihli 
návštevníkov z ostatných krajín EÚ. V roku 2011 bol vzorec mierne odlišný. Najviac 
návštevníkov pochádzalo z Belgicka, Nemecka a Španielska (v poradí podľa počtu), za 
ktorými nasledovala Južná Kórea a potom Francúzsko, Taliansko a Holandsko.  
 
Postupy vyhľadávania používané návštevníkmi webovej stránky boli v roku 2012 podobné 
ako v predchádzajúcom roku: nástroj rozšíreného vyhľadávania mal absolútnu prevahu (80 % 
všetkých vyhľadávaní) nad vyhľadávaním podľa druhu dokumentu(15 %) a jednoduchým 
vyhľadávaním s použitím jediného kľúčového slova (5 %). V prípade rozšíreného 
vyhľadávania sa v 58 % použili odkazy na dokument (napríklad číslo PE), v 20 % dátumy 
a v 18 % kľúčové slová vo vyhľadávaní v celom texte. Po vyhľadaní návštevníci najčastejšie 
použili funkciu triedenia prostredníctvom záložiek na ľavej strane obrazovky výberom jazyka 
(31 %), autora (17 %) a orgánu (15 %). 
 
Obľúbenou funkciou dostupnou v registri je možnosť prihlásiť sa do zoznamu na odber 
konkrétneho druhu dokumentu, ktorý sa automaticky zasiela po pridaní takýchto dokumentov 
do registra. K 31. decembru 2012 mal register 1 677 odberateľov aktualizácií dokumentov, 
z ktorých väčšina nebola spojená s inštitúciami EÚ (v inštitúciách EÚ pracovalo len 
65 odberateľov). V porovnaní s predošlým rokom sa celkový počet odberateľov zvýšil 
o 17 %16. Vylepšením tejto funkcie sa umožnilo prihlásenie na odber viacerých druhov 
dokumentov prostredníctvom jediného prihlásenia alebo súčasné spojenie viacerých kritérií 
(príklad: druh dokumentu + autor + orgán + jazyk). 
 

3.4. Vyhľadávané dokumenty  
 
Celkový počet dokumentov vyhľadaných na webovej stránke registra sa v priamej úmere 
s nárastom počtu návštev webovej stránky zvýšil v roku 2012 o 40 %, čo predstavuje 102 682 
dokumentov. Najčastejšie vyhľadávanými dokumentmi boli parlamentné otázky (61 %) 
približne s rovnakým podielom ako v roku 2011. Počet vyhľadaných parlamentných správ sa 
zvýšil na 12 % všetkých vyhľadaných dokumentov oproti 7 % v predchádzajúcom roku, 
pričom zostali druhou najobľúbenejšou kategóriou. Počet vyhľadaných prijatých textov sa, 
naopak, za rovnaké obdobie znížil zo 7 % na 4 %. Vyhľadávanie zápisníc (plenárne schôdze, 
orgány EÚ, parlamentné výbory) zostalo na rovnakej úrovni.  
 

 
14 Vymedzuje sa ako „počet rôznych fyzických osôb, ktoré navštívili webovú stránku“. 
15 Vo výbore LIBE sa o dohode hlasovalo 27. marca 2012. 
16 Ku koncu roka 2011 to bolo 1 437 odberateľov. 
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Používatelia majú veľký záujem o parlamentné otázky, ktoré sú formou priameho 
parlamentného dohľadu nad Komisiou a Radou, ako o dôležitý a bohatý zdroj informácií. 
Otázky a odpovede je možné prezerať si priamo, a to vrátane príloh k odpovediam, ktoré 
predtým neboli dostupné.  
 
Pokiaľ ide o prihlásených odberateľov, desiatimi najvyhľadávanejšími druhmi dokumentov 
v poradí podľa obľúbenosti boli: prijaté texty, odpovede na otázky na písomné zodpovedanie, 
otázky na písomné zodpovedanie, programy, tlačové správy, návrhy programu, dokumenty 
Komisie, pracovné dokumenty, parlamentné správy a návrhy správ. 
 
Pokiaľ ide o všeobecné informácie o postupoch týkajúcich sa prístupu k dokumentom, treba 
pripomenúť, že najčastejšie sťahovanými dokumentmi z webovej stránky registra sú znenie 
samotného nariadenia (ES) č. 1049/2001 a medziinštitucionálna príručka pre prístup 
k dokumentom17. V prípade týchto informačných dokumentov sa najčastejšie využívala 
anglická, nemecká, francúzska, španielska a talianska jazyková verzia (v poradí podľa počtu).  
 

IV. ANALÝZA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSTUPU K DOKUMENTOM, 
KTORÉ BOLI DORUČENÉ PARLAMENTU 

Na prvý pohľad sa počet žiadostí o poskytnutie dokumentov, ktoré boli predložené 
Parlamentu, za posledné roky výrazne znížil. Pri pozornejšom skúmaní týchto údajov za 
posledné roky sa ukazuje, že podiel žiadostí o verejné dokumenty sa znižuje, kým počet 
žiadostí, ktoré si vyžadujú preskúmanie na základe výnimiek ustanovených nariadením (ES) 
č. 1049/2001, sa úmerne zvyšuje alebo zostáva viac-menej rovnaký, ako tomu bolo v roku 
2012. To dokazuje, že technické zlepšenia registra umožňujú návštevníkom priamo vyhľadať 
prístupné dokumenty bez toho, aby bolo potrebné žiadať o prístup, čo je skutočným zámerom 
verejného registra dokumentov (pozri článok 11 nariadenia (ES) č. 1049/2001 o registroch). 

 
1. Objem a vývoj žiadostí a odpovedí 
 
1.1. Celkový objem žiadostí 

 
V roku 2012 bolo od Parlamentu vyžiadaných celkom 777 dokumentov, čo predstavuje 
výrazný pokles o 33 % v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi18. Tento pokles treba vnímať 
na pozadí troch javov: 
 
1. V roku 2012 sa počet vyhľadávaní v registri zvýšil o 40 %. Ukazuje sa, že vzhľadom na 
zlepšenia a výraznejšiu viditeľnosť registra na webovej stránke Europarl, ako aj vzhľadom na 
viditeľnosť samotnej webovej stránky Europarl čoraz väčší počet návštevníkov zrejme 
úspešne vyhľadáva dokumenty, ktoré sú priamo prístupné. Parlamentu sa preto predkladá 
menej žiadostí o poskytnutie dokumentov, ktoré už sú verejne prístupné.  
 
2. Žiadatelia majú tendenciu čoraz častejšie žiadať o nešpecifikovaný počet dokumentov (čiže 
„všetky dokumenty týkajúce sa...“, „všetku korešpondenciu medzi...“). V roku 2012 sa viac 
ako polovica (53,5 %) všetkých žiadostí o viac ako jeden dokument týkala nešpecifikovaného 
počtu dokumentov, pričom v roku 2011 to bolo 35,5 %. V týchto prípadoch dostupné 
štatistické nástroje neodrážajú skutočný počet vyžiadaných dokumentov.  

 
17 Príručka sa nachádza na stránke so všeobecnými informáciami, ktorá je súčasťou webovej stránky registra: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/Guide_EN.pdf. 
18 V roku 2011 bolo vyžiadaných 1 161 dokumentov Parlamentu. 
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3. Vďaka vysvetleniam, ktoré obsahuje rozhodnutie predsedníctva z roku 2011 o predpisoch 
upravujúcich prístup verejnosti k dokumentom Parlamentu19, viedlo lepšie pochopenie úloh 
jednotlivých útvarov v rámci administratívy k efektívnejšiemu vybavovaniu žiadostí. V roku 
2012 sa rastúcim počtom prípadov zaoberali CARDOC, CITES alebo GR COMM, ktoré sú 
príslušnými útvarmi podľa druhu vyžiadanej informácie.  
 
Uvedené javy prispeli k očividnému poklesu počtu dokumentov, ktoré boli v roku 2012 
vyžiadané prostredníctvom webovej stránky registra. 
 

1.2. Celkový objem odpovedí  
 
Útvar pre transparentnosť zaslal v roku 2012 žiadateľom celkom 1 397 dokumentov, z čoho 
624 dokumentov bolo zaslaných ako doplňujúce dokumenty v dôsledku vysvetlení 
poskytnutých žiadateľmi, ktorí predložili nejasné žiadosti. Pri menšom počte vyžiadaných 
dokumentov je zrejmé, že so žiadateľmi, ktorí skúmajú rozsiahle oblasti parlamentnej 
činnosti, je možné viesť dôkladnejšiu diskusiu. 
 
V 35 % prípadov zaslal Parlament žiadateľovi viac ako jeden dokument. Z toho v 33, 7 % 
prípadov, v ktorých sa poskytovali doplňujúce dokumenty, boli zaslané dva dokumenty, 
v 16,6 % prípadov boli zaslané tri dokumenty a tak ďalej v klesajúcom poradí.  
 

1.3. Žiadosti o poskytnutie dokumentov, ktoré predtým neboli zverejnené 
 
Podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001 bolo vyžiadaných 166 dokumentov, ktoré 
neboli predtým zverejnené, čo predstavovalo 21 % celkového počtu dokumentov vyžiadaných 
v roku 2012. V porovnaní s počtom predtým nezverejnených dokumentov, ktoré boli 
vyžiadané v roku 2011, je tento podiel pomerne stabilný.  
 
V roku 2012 bolo predložených šesť opakovaných žiadostí (podľa článku 7 ods. 2 a článku 8 
nariadenia (ES) č. 1049/2001). V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi predstavuje tento počet 
mierne zvýšenie (4 v roku 2011 a 5 v roku 2010). 
 

 1.4 Predmet žiadostí 
 

Najžiadanejšími druhmi dokumentov v roku 2012 vo všeobecnosti boli (v poradí podľa 
počtu): predložené texty (13 % žiadostí), prijaté texty (12 %), nešpecifikované dokumenty 
alebo všeobecné informácie (11,7 %), dokumenty predsedníctva (6 %), dokumenty 
komitológie (6 %), korešpondencia (5 %), doslovné prepisy rokovaní (3,7 %), administratívne 
dokumenty (týkajúce sa najmä infraštruktúry a financií) (3,4 %), parlamentné otázky 
a odpovede (3,2 %), petície (2,3 %) a dokumenty poslancov EP (2 %). 
 
Väčšina žiadostí o poskytnutie dokumentov, ktoré predtým neboli zverejnené, sa týkala 
dokumentov vnútornej správy. Žiadosti o poskytnutie dokumentov predsedníctva 
predstavovali v tejto súvislosti viac ako polovicu týchto žiadostí. Požadované dokumenty 
predsedníctva sa v zásade týkali oznámení generálneho tajomníka o rozpočtových otázkach 
alebo financovania politických strán na európskej úrovni. 
 

 
19 Pozri bod 1.2 tejto správy. 
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Najčastejšie žiadanými dokumentmi boli vo všeobecnosti predložené texty a prijaté texty, a to 
aj napriek tomu, že ide o verejné dokumenty, aj keď v porovnaní s rokom 2011 počet týchto 
žiadostí klesol, keďže návštevníci sa začínajú na webovej stránke registra orientovať.  
 
V porovnaní s rokom 2011 (keď predstavovali 4,9 % žiadostí) sa výrazne zvýšil počet žiadostí 
o nešpecifikované dokumenty alebo všeobecné informácie. Spôsobené je to rastúcim trendom 
medzi žiadateľmi predkladať rozsiahle alebo paušálne žiadosti s formuláciami ako: „všetky 
dokumenty obsahujúce slovo...“ alebo „všetky dokumenty týkajúce sa...“ atď. 
 
Výrazne klesol počet žiadostí o poskytnutie korešpondencie. Klesol aj počet žiadostí 
o poskytnutie parlamentných otázok, ale na webovej stránke registra ide o najvyhľadávanejšie 
dokumenty.  
 
Čoraz viac sa žiadajú dokumenty poslancov, aj keď tieto žiadosti sa neodrážajú v celkovej 
štatistike, keďže sa väčšinou netýkajú oficiálne predložených dokumentov Parlamentu20. 
Vzhľadom na to, že komitologické postupy sa postupne nahrádzajú novými ustanoveniami 
podľa Lisabonskej zmluvy, počet žiadostí týkajúcich sa dokumentov komitológie sa znížil, 
a to najmä ku koncu roka 2012. 

 
2. Profil žiadateľov a zemepisné rozloženie  

 
 2.1. Profil žiadateľov 
 
Pokiaľ ide o rozloženie žiadostí o poskytnutie dokumentov podľa sociálno-profesijnej 
kategórie, najväčšou skupinou (36 % celkového počtu) zostávajú žiadosti z akademického 
prostredia (najmä z oblasti univerzitného výskumu), ich podiel sa však oproti 
predchádzajúcemu roku výrazne znížil (47 % v roku 2011).  
 
Čoraz viac žiadateľov uprednostňuje vo vzťahu k svojmu povolaniu označenie políčka „iné“, 
a tak poskytuje Parlamentu menej informácií o svojom zázemí. Zastúpenie tejto kategórie sa 
zvýšilo na viac ako štvrtinu všetkých žiadostí, čiže na 27 % z 23 % v predchádzajúcom roku 
a len 5 % v roku 2010.  
 
Žiadosti občianskej spoločnosti predstavovali takmer 17 %, čo oproti predošlému roku 
znamená zvýšenie o 10 %. Táto kategória bola rozdelená takto: 85 % podnikateľský sektor, 
10 % mimovládne organizácie a 4 % environmentálne organizácie. Podiel žiadostí 
predložených právnikmi (ktorí sa na štatistické účely nepovažujú za občiansku spoločnosť), 
zostáva viac-menej stabilný na úrovni 11 %. 
 
Najväčší podiel žiadateľov žiadajúcich dokumenty, ktoré neboli predtým zverejnené, označil 
v súvislosti so svojou profesiou políčko „iné“, na druhom mieste sa umiestnila kategória 
výskumníkov. Žiadosti o poskytnutie neverejných dokumentov patrili do týchto kategórií: 
29 % iné, 18 % výskumníci, 17 % mimovládne organizácie, 11 % podnikateľský sektor, 9 % 
médiá a 8 % právnici, pričom zvyšok predstavovala najmä verejná správa alebo politické 
strany.  
 
 2.2. Zemepisné rozloženie 
 
Pokiaľ ide o zemepisné rozloženie žiadostí (členské štáty EÚ), štruktúra v roku 2012 je veľmi 
podobná štruktúre z predchádzajúcich rokov. Takmer 24 % žiadostí predložili jednotlivci 

 
20 Pozri článok 104 ods. 2 rokovacieho poriadku Parlamentu. 
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alebo organizácie so sídlom v Belgicku, za ktorými nasledovalo (v poradí podľa počtu) 
Nemecko (14,7 %), Francúzsko (9,4 %), Spojené kráľovstvo (7,9 %), Taliansko (7,2 %), 
Holandsko (6,9 %) a Španielsko (6,7 %). Žiadosti z tretích krajín predstavovali približne 8 % 
z celkového počtu, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje mierne zvýšenie.  
 
Za posledné štyri roky (pozri tabuľku 6 v prílohe) sa zastúpenie žiadostí z Belgicka zvýšilo 
takmer na jednu štvrtinu všetkých žiadostí, kým počet žiadostí z Nemecka klesol z približne 
20 % na 15 %. Počet žiadostí zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Španielska zostal 
v tomto štvorročnom období viac-menej stabilný, zatiaľ čo počet žiadostí z Talianska 
a Holandska sa priebežne zvyšoval. 
 
Najčastejšie používaným jazykom žiadostí bola angličtina (52,5 %), ktorej zastúpenie sa 
oproti predchádzajúcim rokom zvýšilo, nasledovala nemčina (13 %), ktorej podiel sa takisto 
zvýšil, francúzština (12 %), ktorej zastúpenie sa mierne znížilo, a španielčina (7 %). Posilňuje 
sa tým trend pozorovaný v posledných rokoch, ktorým je rastúci význam angličtiny ako 
komunikačného jazyka.  
 

 
3. Uplatňovanie výnimiek z práva na prístup 
 
 3.1. Podiel kladných odpovedí 
 

Podiel kladných odpovedí na 166 žiadostí o prístup k dokumentom Parlamentu, ktoré predtým 
neboli zverejnené, bol 95 % (poskytnutých bolo 158 neverejných dokumentov), alebo 87 %, 
ak sa zohľadní skutočnosť, že v 14 prípadoch bol povolený čiastočný prístup. To je 
porovnateľné s rokom 2011 s podielom 95 %, respektíve 88,5 %. 
 
Ako už bolo uvedené, po prvom zamietnutí udelenia prístupu Parlamentom bolo predložených 
šesť opakovaných žiadostí21. Vo všetkých prípadoch bolo potvrdené pôvodné stanovisko 
Parlamentu. V prípade troch žiadostí bol povolený čiastočný prístup a ďalšie tri žiadosti boli 
úplne zamietnuté. Dokumenty, v prípade ktorých bol povolený čiastočný prístup, sa týkali 
správ výročnej vnútornej kontroly Parlamentu, dokumentov právnej služby a zoznamov 
asistentov bývalých poslancov Parlamentu. Úplne bol zamietnutý prístup k dokumentom, 
ktoré obsahovali osobné údaje, alebo k dokumentom, pri ktorých sa zistila potreba ochrany 
súkromia a bezúhonnosti jednej alebo viacerých osôb.  
 

 3.2. Zamietnutia a ich dôvody 
 

V roku 2012 bolo odoslaných 22 záporných odpovedí na základe článku 4 nariadenia (ES) 
č. 1049/2001, z ktorých 14 sa týkalo čiastočného zamietnutia prístupu. 
 
Najčastejším (31 %) dôvodom zamietnutia prístupu bola výnimka týkajúca sa ochrany 
súkromia a bezúhonnosti jednotlivca (článok 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1049/2001). 
Táto výnimka sa uplatnila v prípadoch, ktoré sa týkali osobných údajov, napríklad účasti 
poslancov v programe doplnkového dôchodkového poistenia, zoznamov asistentov bývalých 
poslancov, vlastnoručných podpisov poslancov alebo spisov zamestnancov Parlamentu 
(s poznámkami). V prípadoch, keď žiadateľ žiada prístup k osobným údajom, Parlament 

 
21 Pri tomto údaji sa prihliada na dátum prvej žiadosti, aj keď samotná opakovaná žiadosť bola predložená v roku 
2013. 
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v súlade s príslušnou judikatúrou22 žiadateľa vyzve, aby odôvodnil potrebu poskytnutia 
takýchto informácií. V žiadnom z uvedených prípadov napokon nebola takáto potreba zistená.  
 
Ochrana obchodných záujmov, právneho poradenstva a účelov kontroly (článok 4 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1049/2001) bola dôvodom celkom asi 30 % zamietnutí. Ochrana 
rozhodovacieho procesu orgánu (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1049/2001) bola dôvodom 
21 % zamietnutí a ochrana verejného záujmu týkajúceho sa medzinárodných vzťahov alebo 
verejnej bezpečnosti (článok 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1049/2001) bola dôvodom 
15 % zamietnutí. V jednom konkrétnom prípade sa článok 4 ods. 1 písm. a) uplatnil 
v súvislosti s verejnou bezpečnosťou v oblasti informačných technológií, keď sa žiadosť, 
ktorú predložil tvorca informačných technológií, týkala prístupu k všetkým zdrojovým kódom 
a vývojovej dokumentácii vo vzťahu k parlamentnému softvéru AT4AM, ktorý sa používa na 
predkladanie pozmeňujúcich návrhov k legislatívnym správam. Táto výnimka sa uplatnila aj 
v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie externej štúdie o modernizácii finančného 
informačného systému Parlamentu. 
 
V prvej polovici roka 2012 bol tiež dočasne zamietnutý prístup k niektorým dokumentom 
komitológie, kým sa príslušný text neprijal vo výbore. 
 

V. SŤAŽNOSTI PREDLOŽENÉ EURÓPSKEMU OMBUDSMANOVI, OPRAVNÉ 
PROSTRIEDKY A JUDIKATÚRA 

Nariadením (ES) č. 1049/2001 sa pre občanov ustanovuje jasný postup23 na odvolanie sa proti 
rozhodnutiam inštitúcií EÚ o zamietnutí prístupu k dokumentom. Hoci v súvislosti 
s vlastnými rozhodnutiami Parlamentu existujú k dnešnému dňu len tri také prípady, ktoré 
skončili na Všeobecnom súde, vo vzťahu k tejto právnej úprave existuje rozsiahla judikatúra, 
ktorá môže pomôcť pri výklade jej zmyslu. Občan, ktorému bol zamietnutý prístup 
k dokumentu po opakovanej – alebo druhej – žiadosti, môže podať sťažnosť európskemu 
ombudsmanovi alebo sa odvolať na Všeobecnom súde.  

1. Sťažnosti predložené európskemu ombudsmanovi 
 
V roku 2012 uzavrel ombudsman kritickou poznámkou na adresu Parlamentu prípad z roku 
2010 (900/2010/MF) týkajúci sa dokumentov vnútornej správy, ktoré si vyžiadal istý úradník. 
 
Parlament v roku 2012 predložil pripomienky k sťažnosti, ktorá bola ombudsmanovi 
predložená v roku 2011 (2393/2011/RA) v súvislosti so zamietavou odpoveďou Parlamentu 
na žiadosť o zverejnenie dokumentov, ktoré Parlament spravuje, a v súčasnosti čaká na 
rozhodnutie ombudsmana. Sťažnosť bola predložená po tom, ako Parlament odmietol 
poskytnúť prístup k dokumentom týkajúcim sa rokovaní o Obchodnej dohode o boji proti 
falšovaniu (ACTA) (pozri správu Parlamentu o prístupe k dokumentom za rok 2011). 
V sťažnosti sa tvrdí, že Parlament nepredložil platné dôvody na neposkytnutie prístupu 
k príslušným dokumentom podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001.  
 
V roku 2012 bola navyše ombudsmanovi predložená nová sťažnosť (0262/2012/OV), ktorá sa 
týkala súboru dokumentov poskytovaných v parlamentnom registri. V sťažnosti sa tvrdí, že 

 
22 Najnovším rozsudkom Súdneho dvora je rozsudok z 23. novembra 2011 vo veci T-82/09, 
Dennekamp/Európsky parlament. 
23 Článok 8 ods. 3. 
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Parlament neregistruje všetky svoje existujúce dokumenty. Parlament predložil 
ombudsmanovi svoje pripomienky a čaká na rozhodnutie.  
 
2. Súdne preskúmanie 
 

2.1. Rozsudky týkajúce sa Parlamentu 
  

V predmetnom období bol vynesený jeden rozsudok Súdneho dvora týkajúci sa rozhodnutia 
Parlamentu o prístupe k dokumentom24. V tejto veci bolo čiastočne zrušené rozhodnutie 
Parlamentu zamietnuť prístup verejnosti do registrov asistentov bývalých poslancov. 
Sťažovatelia žiadali prístup k „všetkým registrom a zoznamom“ vo vzťahu k „verejným 
registrom asistentov bývalých členov Európskeho parlamentu“. Podľa výkladu Parlamentu sa 
táto žiadosť týkala výlučne dokumentov súvisiacich s ktorýmkoľvek bývalým asistentom 
spojeným s konkrétnym poslancom. Po vynesení rozsudku prijal Parlament nové rozhodnutie 
s cieľom vyhovieť výrokovej časti rozsudku. Žiadateľom tak boli poskytnuté presnejšie 
informácie, pokiaľ ide o obsah registrov, a s prihliadnutím na osobitné hľadiská spojené 
s osobnými údajmi bola žiadateľom ponúknutá možnosť nahliadnuť do týchto registrov na 
mieste. Táto ponuka však nebola využitá a žiadateľ nepožiadal o žiadne následné kroky. 

 
2.2. Rozsudky týkajúce sa ostatných inštitúcií EÚ 

 
V predmetnom období bolo v súvislosti s ostatnými inštitúciami vynesených jedenásť 
rozsudkov týkajúcich sa prístupu k dokumentom (príkazy a závery generálneho advokáta sa 
neuvádzajú). 
 

Európska komisia: 

 rozsudok zo 14. februára 2012 vo veci T-59/09, Spolková republika 
Nemecko/Európska komisia, v súvislosti s dokumentmi pochádzajúcimi z členského 
štátu, 

 rozsudok z 22. mája 2012 vo veci T-300/10, Internationaler Hilfsfonds eV/Európska 
komisia, v súvislosti s výnimkou vzťahujúcou sa na ochranu súkromia a integrity 
jednotlivca a na ochranu rozhodovacieho procesu, 

 rozsudok z 22. mája 2012 vo veci T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg 
AG/Európska komisia, v súvislosti s výnimkou vzťahujúcou sa na ochranu 
obchodných záujmov tretej osoby a na ochranu rozhodovacieho procesu, 

 rozsudok z 21. júna 2012 vo veci C-135/11, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds 
gGmbH/Európska komisia, v súvislosti s dokumentmi pochádzajúcimi z členského 
štátu, 

 rozsudok z 28. júna 2012 vo veci C-404/10 P, Éditions Odile Jacob SAS/Európska 
komisia, v súvislosti s konaním o kontrole koncentrácie medzi podnikmi a výnimkou 
vzťahujúcou sa na ochranu cieľov vyšetrovania, obchodných záujmov, právnych 
stanovísk a rozhodovacieho procesu inštitúcií, 

 rozsudok z 28. júna 2012 vo veci C-477/10 P, Európska komisia/Agrofert Holding, 
v súvislosti s konaním o kontrole koncentrácií podnikov a výnimkou týkajúcou sa 

                                                 
24 Rozsudok z 28. marca 2012 vo veci T-190/10, Kathleen Eganová a Margaret Hackettová/Európsky 
parlament. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=&oqp=&dates=&lg=&language=sk&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-59%252F09&td=ALL&pcs=O&avg=&page=1&mat=or&jge=&
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&jur=C,T,F&num=T-300/10&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&jur=C,T,F&num=T-344/08&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&jur=C,T,F&num=C-135/11&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&jur=C,T,F&num=C-404/10&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&jur=C,T,F&num=C-477/10P&td=ALL
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ochrany účelu vyšetrovania, obchodných záujmov, právnych stanovísk 
a rozhodovacieho procesu inštitúcií, 

 rozsudok z 13. decembra 2012 v spojených veciach T-197/11 P a T-198/11 P, 
Európska komisia/Guido Strack, v súvislosti s verejnou službou a úradníkmi, 
nariadením (ES) č. 1049/2001 a Súdom pre verejnú službu. 

Európska rada: 

 rozsudok z 4. mája 2012 vo veci T-529/09, Sophie in 't Veld/Rada Európskej únie, 
v súvislosti s ochranou verejného záujmu v oblasti medzinárodných vzťahov 
a výnimkou týkajúcou sa ochrany právnych stanovísk, 

 rozsudok z 3. októbra 2012 vo veci T-465/09, Ivan Jurašinović/Rada Európskej únie, 
v súvislosti s ochranou medzinárodných vzťahov, 

 rozsudok z 3. októbra 2012 vo veci T-63/10, Ivan Jurašinović/Rada Európskej únie, 
v súvislosti s ochranou medzinárodných vzťahov a ochranou súdnych konaní 
a právnych stanovísk., 

Európska centrálna banka: 

 rozsudok z 9. novembra 2012 vo veci T-590/10, Gabi Thesing et Bloomberg Finance 
LP/Európska centrálna banka (ECB), v súvislosti s výnimkou týkajúcou sa ochrany 
hospodárskej politiky Únie alebo členského štátu. 

 
Podrobnejšie informácie o rôznych konaniach a rozsudkoch možno nájsť vo výročných 
správach Komisie25 a Rady26, ako aj na webovej stránke Súdneho dvora Európskej únie27. 
 

VI. MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA 

Administratívne služby zodpovedné za vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 v troch 
inštitúciách boli v roku 2012 v súvislosti s právnymi otázkami a otázkami riadenia týkajúcimi 
sa vykonávania nariadenia v pravidelnom kontakte.  
 
Počas roka sa uskutočnilo viacero konzultačných stretnutí týkajúcich sa možného výkladu 
judikatúry v tejto oblasti. S konaním takýchto stretnutí v pravidelných intervaloch sa počíta aj 
naďalej. V článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa ustanovuje, že „orgány si 
vypracujú a zavedú dobrú administratívnu prax, aby uľahčili vykonávanie práva na prístup 
zaručeného týmto nariadením“.  
 
Medziinštitucionálny výbor ustanovený druhým odsekom tohto článku sa v roku 2012 na 
politickej úrovni nezišiel.  

 
 
 
 
 

                                                 
25 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm. 
26http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-documents/basic-texts-on-
transparency?lang=sk. 
27 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&jur=C,T,F&num=T-197/11P&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&jur=C,T,F&num=T-529/09&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&jur=C,T,F&num=T-465/09&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&jur=C,T,F&num=T-63/10&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&jur=C,T,F&num=T-590/10&td=ALL
http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm
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PRÍLOHA 

 

ŠTATISTIKA TÝKAJÚCA SA ŽIADOSTÍ O PRÍSTUP 
K DOKUMENTOM A VYHĽADÁVANIA NA WEBOVEJ 

STRÁNKE  
(STAV K 31. 12. 2012) 

 
 
1. CELKOVÝ POČET DOKUMENTOV VYŽIADANÝCH PROSTREDNÍCTVOM 

WEBOVEJ STRÁNKY REGISTRA 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 300 1 260 1 139 1 161 777 

 
 
 

2. POČET ŽIADOSTÍ (PRVÝCH ŽIADOSTÍ) TÝKAJÚCICH SA DOKUMENTOV, 
KTORÉ PREDTÝM NEBOLI ZVEREJNENÉ  

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

237 273 268 289 166 

 
 
3. POČET OPAKOVANÝCH ŽIADOSTÍ 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1328 3 5 429 6 

 
 

4. SŤAŽNOSTI PREDLOŽENÉ OMBUDSMANOVI  
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 0 1 1 1 

                                                 
28 V piatich prípadoch bolo pôvodné rozhodnutie zmenené (štyrikrát čiastočný prístup, raz celkový 
prístup). 
29 V jednom prípade pôvodné rozhodnutie zmenené (poskytnutý úplný prístup). 
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5. JAZYK, KTORÝ ŽIADATEĽ POUŽIL 
 
 

JAZYK 2009 2010 2011 2012 

BG 0,48 % 1,93 % 1,08 % 0,89 % 

ES 7,38 % 6,59 % 8,46 % 7,09 % 

CS 0,40 % 0,81 % 0,31 % 0,53 % 

DA 0,48 % 0,61 % 0,77 % 1,42 % 

DE 20,95 % 10,74 % 9,54 % 13,30 %

ET - 0,10 % - - 

EL 0,56 % 0,20 % 0,46 % 0,89 % 

EN 37,06 % 45,69 % 48,77 % 52,48 %

FR 18,89 % 23,81 % 14,00 % 12,23 %

IT 4,60 % 3,44 % 5,38 % 5,50 % 

LV - 0,10 % - 0,18 % 

LT 0,08 % 0,10 % 0,31 % 0,35 % 

HU 0,40 % 0,81 % 0,62 % 0,71 % 

MT - - - - 

NL 3,25 % 2,63 % 3,08 % 1,95 % 

PL 1,35 % 0,71 % 3,54 % 1,42 % 

PT 1,11 % 0,71 % 1,23 % 0,35 % 

RO 0,95 % 0,41 % 1,54 % 0,18 % 

SK 0,56 % - 0,15 % 0,18 % 

SL - - 0,15 % - 

FI 0,24 % 0,10 % 0,15 % - 

SV 1,27 % 0,51 % 0,46 % 0,35 % 

INÝ - - - 0,89 % 
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6, ZEMEPISNÉ ROZLOŽENIE ŽIADATEĽOV 
 

 Krajina 2009 2010 2011 2012 

BELGICKO 15,16 % 20,57 % 19,08 % 23,40 % 

BULHARSKO 0,56 % 2,03 % 1,23 % 1,06 % 

ČESKÁ REPUBLIKA 0,63 % 1,42 % 1,08 % 0,53 % 

DÁNSKO 0,95 % 1,62 % 1,38 2,48 % 

NEMECKO 20,40 % 12,46 % 11,69 % 14,72 % 

ESTÓNSKO 0,16 % 0,10 % 0,31 % - 

GRÉCKO 0,48 % 1,01 % 0,46 % 1,24 % 

ŠPANIELSKO 7,14 % 4,46 % 9,85 % 6,74 % 

FRANCÚZSKO 11,51 % 14,08 % 8,46 % 9,04 % 

ÍRSKO 1,27 % 1,32 % 1,08 % 1,60 % 

TALIANSKO 5,32 % 4,86 % 7,38 % 7,27 % 

CYPRUS 0,16 % 0,10 % - - 

LOTYŠSKO 0,16 % - 0,15 % 0,18 % 

LITVA 0,16 % 0,20 % 0,31 % 0,35 % 

LUXEMBURSKO 4,44 % 5,67 % 0,92 % 1,24 % 

MAĎARSKO 0,56 % 0,91 % 0,92 % 1,06 % 

MALTA 0,32 % 0,30 % - - 

HOLANDSKO 3,41 % 4,96 % 5,54 % 6,91 % 

RAKÚSKO 1,59 % 1,62 % 1,69 % 1,42 % 

POĽSKO 1,83 % 1,01 % 3,38 % 0,35 % 

PORTUGALSKO 0,87 % 0,51 % 1,23 % 0,35 % 

RUMUNSKO 1,27 % 0,71 % 1,54 % - 

SLOVINSKO 0,08 % - 0,15 % - 

SLOVENSKO 0,56 % 0,10 % 0,31 % 0,35 % 

FÍNSKO 0,24 % 0,20 % 0,62 % 0,53 % 

ŠVÉDSKO 1,75 % 1,93 % 1,38 % 1,06 % 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 8,73 % 6,48 % 12,15 % 7,98 % 

KANDIDÁTSKE 
KRAJINY  

0,32 % 
0,30 % 

0,92 % 
0,18 % 

TRETIE KRAJINY 9,92 % 10,94 % 6,77 % 7,80 % 

NEUVEDENÉ 0,08 % 0,10 % - - 
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7. PROFESIJNÝ PROFIL ŽIADATEĽOV 
 
 

Profesijný profil 2009 2010 2011 2012 

 OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 
 (záujmové skupiny, priemysel, 
mimovládne organizácie atď.) 

21,75 % 20,47 % 10,36 % 16,95 % 

 NOVINÁRI 3,35 % 7,12 % 5,84 % 3,00 % 

 PRÁVNICI 13,11 % 15,93 % 9,60 % 11,16 % 

 AKADEMICKÁ OBEC 
 Univerzitný výskum 41,36 % 38,47 % 45,39 % 33,48 % 

 
 AKADEMICKÁ OBEC  
 Knižnice 

1,42 % 2,33 % 1,69 % 2,36 % 

 VEREJNÉ ORGÁNY  
 (okrem inštitúcií EÚ) 

13,62 % 8,81 % 1,13 % 6,44 % 

 POSLANCI EP, ASISTENTI 
POSLANCOV EP 

1,52 % 1,55 % 2,07 % - 

 INÉ 
 (dôchodcovia, nezamestnaní atď.) 

3,86 % 5,31 % 23,16 % 26,61 % 
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8. ZAMIETNUTIE PRÍSTUPU PODĽA ČLÁNKU 4 NARIADENIA Č. 1049/2001  
 
 
 

Zamietnutie 200930 201031 201132 201233 

ČLÁNOK 4 ODS. 1 PÍSM. a) OCHRANA 
VEREJNÉHO ZÁUJMU  

(medzinárodné vzťahy a bezpečnostné 
dôvody) 

5,26 % 12,5 
% 

25,4 
% 

15,8 % 

ČLÁNOK 4 ODS. 1 PÍSM. b) OCHRANA 
SÚKROMIA A BEZÚHONNOSTI 
JEDNOTLIVCA 

26,31 
% 

25 % 16,3 
% 

31,6 % 

ČLÁNOK 4 ODS. 2 prvá zarážka 
OCHRANA OBCHODNÝCH ZÁUJMOV 

2,63 % 8,3 % 3,6 % 10,5 % 

ČLÁNOK 4 ODS. 2 druhá zarážka 

OCHRANA SÚDNEHO KONANIA 
A PRÁVNEHO PORADENSTVA 

10,52 % 12,5 
% 

14,5 % 10,5 % 

ČLÁNOK 4 ODS. 2 tretia zarážka 
OCHRANA INŠPEKCIÍ A KONTROLY 

15,78 
% 

4,0 % 5,4 % 10,5 % 

ČLÁNOK 4 ODS. 3 OCHRANA 
ROZHODOVACIEHO PROCESU 
ORGÁNU 

39,47 
% 

37,5 
% 

34,5 
% 

21 % 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 2009: 39 úplných zamietnutí (z toho v šiestich prípadoch povolený čiastočný prístup).  
33 2010: 24 úplných zamietnutí (z toho v ôsmich prípadoch povolený čiastočný prístup). 
32 2011: 33 úplných zamietnutí (z toho v devätnástich prípadoch povolený čiastočný prístup). 
33 2012: 22 úplných zamietnutí (z toho v štrnástich prípadoch povolený čiastočný prístup). 
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9. VYHĽADÁVANIE V REGISTRI  
 

A. Dokumenty zaradené v registri  
 

Celkový počet 
dokumentov 

Dokumenty (odkazy 
na dokumenty EP) 

Súbory 
(všetky jazykové 
verzie) 

Nárast 
(počet 
dokumentov
) 

DECEMBER 2008 262 000 1 682 774 - 

DECEMBER 2009 310 760 1 998 330 18,6 % 

DECEMBER 2010 362 217 2 386 485 16,6 % 

DECEMBER 2011 414 169 2 825 361 14,3 % 

DECEMBER 2012 463 689 3 097 165 12 % 

 
 

 
B. Vyhľadávanie na webovej stránke registra 
 

NÁVŠT
EVY 

POČET 
NÁVŠTEV 
SPOLU 

POČET NÁVŠTEV 
MESAČNE 

NÁRAST 

2010 127 548 10 629 - 

201134 110 274 9 870 - 7 % 

2012 166 104 13 842 + 40 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
34 Vzhľadom na to, že 27. januára 2011 bola spustená nová webová stránka registra, všetky štatistiky 
týkajúce sa vyhľadávania v roku 2011 zahŕňajú obdobie od 1. februára do 31. decembra 2011. 


	1.2. Celkový objem odpovedí....................................................................................9 
	I. ZHRNUTIE
	 Verejný register dokumentov Parlamentu (technický názov elektronický register odkazov (ERR)) v súčasnosti obsahuje o 12 % viac odkazov ako v roku 2011 (463 689 odkazov na dokumenty alebo 3 097 165 dokumentov, ak sa vezmú do úvahy všetky jazykové verzie). Z toho 90 % si možno stiahnuť priamo z webovej stránky Parlamentu. 
	 Návštevnosť webovej stránky sa v porovnaní s rokom 2011 zvýšila o 40 % (166 104 návštev alebo v priemere 13 842 návštev mesačne). 
	 Najväčší podiel žiadateľov, ktorý sa výrazne znížil (zo 47 % v roku 2011 na 36 % v roku 2012), predstavujú akademickí pracovníci. Najčastejšie používaným jazykom je angličtina, za ktorou nasleduje nemčina, francúzština a španielčina. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa najvýraznejšie zvýšil počet žiadostí z Belgicka a Holandska. Čoraz viac žiadateľov uprednostňuje vo vzťahu k svojmu povolaniu označenie políčka „iné“, a tak poskytuje menej informácií o svojom zázemí. Zastúpenie tejto kategórie sa zvýšilo na viac ako štvrtinu všetkých žiadostí (27 % v porovnaní s 23 % v predchádzajúcom roku).
	Revidované rozhodnutie predsedníctva z 28. novembra 2001, ktorým sa ustanovujú vnútorné predpisy pre prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001, bolo predsedníctvom prijaté 22. júna 2011.
	Tieto nové predpisy pomohli v roku 2012 objasniť rozsah pôsobnosti nariadenia vo vzťahu k dokumentom Parlamentu, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie primeraného právneho základu v prípade žiadostí o dokumenty predložených úradníkmi EÚ alebo poslancami EP, pre ktorých platia alternatívne postupy. Tieto predpisy zároveň prispeli k zlepšeniu vybavovania žiadostí, keďže sa rozlišujú žiadosti o informácie, ak tieto informácie nie sú dostupné v jestvujúcom dokumente, a žiadosti o dokumenty, vďaka čomu je možná reakcia príslušného útvaru Parlamentu.
	V roku 2012 prijalo predsedníctvo nové rozhodnutie o správe dokumentov, ktoré sa týka nového režimu správy dokumentov a umožňuje koordinovanejší a jednotnejší prístup rôznych útvarov. Rozhodujúcimi prvkami tohto rozhodnutia sú vymenovanie úradníka pre správu dokumentov (RAD) na každom generálnom riaditeľstve a zriadenie skupiny pre spoluprácu medzi oddeleniami (GIDOC) s cieľom zabezpečiť vykonávanie nového systému správy dokumentov.
	Útvar pre transparentnosť v súčasnosti pripravuje príručku pre úradníkov určených na správu dokumentov, pokiaľ ide o praktické aspekty prístupu verejnosti k dokumentom Parlamentu, ktorá čerpá zo skúseností a judikatúry približne za posledných približne desať rokov.
	Súčasná verzia registra existuje od 27. januára 2011, keď bol zavedený ergonomickejší produkt s vylepšeným vyhľadávaním. Register obsahuje dokumenty Parlamentu od roku 2001 po súčasnosť.
	Objem dokumentov v registri sa podľa každoročne zverejňovaných informácií, samozrejme, zvyšuje súbežne s vydávaním dokumentov Parlamentu. V súlade s ustanoveniami článku 12 nariadenia (ES) č. 1049/2001 je verejnosti na internete priamo prístupných celkom 90 % dokumentov. O prístup ku všetkým ostatným dokumentom možno požiadať prostredníctvom online formulára žiadosti. 
	K 31. decembru 2012 obsahovala databáza registra 463 689 odkazov (čo zodpovedá 3 097 165 dokumentom, ak sa zohľadnia všetky jazykové verzie). V porovnaní s rokom 2011 to predstavuje zvýšenie o 49 520 odkazov v registri, čiže nárast objemu o 12 %. 
	Rozsah sprístupnených dokumentov sa tiež rozširuje, keďže do registra sa súbežne s rozširovaním právomocí Parlamentu postupne začleňuje čoraz širšia škála dokumentov, ktoré sa týkajú legislatívneho procesu. V roku 2012 sa do registra začlenili dva nové druhy dokumentov: štúdie (kategória 2.3.1.1 registra) a posúdenia vplyvu vypracované od roku 1994 po súčasnosť a od júna 2012 aj prílohy k otázkam na písomné zodpovedanie (kategória 1.3.4.5 registra). 
	Článkom 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa ustanovujú osobitné postupy spracovania v prípade citlivých dokumentov. Podľa odseku 3 tohto článku sa citlivé dokumenty môžu v registri zaznamenať len so súhlasom ich pôvodcu.
	V článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa ustanovuje, že vo výročnej správe sa uvedie počet citlivých dokumentov, ktoré neboli zaznamenané do registra. Parlament v roku 2012 nemal žiadny citlivý dokument v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001, a preto nebol vo verejnom registri dokumentov Parlamentu zaznamenaný žiadny takýto dokument.
	V článku 12 ods. 2 rozhodnutia predsedníctva o pravidlách zaobchádzania s dôvernými informáciami zo strany Európskeho parlamentu, ktoré bolo prijaté 6. júna 2011 a aktualizované rozhodnutím predsedníctva z 15. apríla 2013, sa navyše ustanovuje, že generálny tajomník každoročne predkladá predsedníctvu správu o vykonávaní tohto rozhodnutia. V tejto výročnej správe by sa mal uviesť počet a druh dôverných dokumentov, ktoré prijal a uchováva Európsky parlament.
	V rámci aktívnej politiky transparentnosti, ktorú presadzuje ombudsman a požaduje Parlament, sa webová stránka registra sústavne vylepšuje s cieľom uľahčiť priamy prístup k dokumentom Parlamentu.
	V novembri 2012 bola webová stránka registra mierne upravená v súlade s novým grafickým manuálom webovej stránky Parlamentu. Zaviedli sa pri tom aj niektoré zlepšenia, napríklad možnosť kombinovať pri vyhľadávaní dokumentu viacero kľúčových slov. 
	V uplynulom roku sa výrazne zvýšil počet návštev webovej stránky registra. V roku 2012 bolo na stránke zaznamenaných celkom 166 105 návštev, čo predstavuje v priemere približne 13 842 návštev mesačne a nárast o 40 % v porovnaní s rokom 2011.
	Z celkového počtu návštev bolo 87 293 unikátnych návštev. V roku 2012 sa počet unikátnych návštev pohyboval medzi 7 000 a 8 000 osobami mesačne, pričom vrchol dosiahol v marci (9 042 návštev) a najnižší bol v júli (5 395 návštev) a v auguste (4 773 návštev). 
	V predchádzajúcom roku 2011 bol vrchol zaznamenaný v októbri (7 845 návštev) a najnižší počet v máji (3 319 návštev). Tieto rozdiely sú pravdepodobne spojené s legislatívnym programom Parlamentu. Nápor návštev v marci 2012 by napríklad mohol byť spojený s dohodou o osobných záznamoch o cestujúcich, ktorou sa v tomto období zaoberal výbor LIBE a následne v apríli Parlament na plenárnom zasadnutí.
	Celkový počet dokumentov vyhľadaných na webovej stránke registra sa v priamej úmere s nárastom počtu návštev webovej stránky zvýšil v roku 2012 o 40 %, čo predstavuje 102 682 dokumentov. Najčastejšie vyhľadávanými dokumentmi boli parlamentné otázky (61 %) približne s rovnakým podielom ako v roku 2011. Počet vyhľadaných parlamentných správ sa zvýšil na 12 % všetkých vyhľadaných dokumentov oproti 7 % v predchádzajúcom roku, pričom zostali druhou najobľúbenejšou kategóriou. Počet vyhľadaných prijatých textov sa, naopak, za rovnaké obdobie znížil zo 7 % na 4 %. Vyhľadávanie zápisníc (plenárne schôdze, orgány EÚ, parlamentné výbory) zostalo na rovnakej úrovni. 
	Používatelia majú veľký záujem o parlamentné otázky, ktoré sú formou priameho parlamentného dohľadu nad Komisiou a Radou, ako o dôležitý a bohatý zdroj informácií. Otázky a odpovede je možné prezerať si priamo, a to vrátane príloh k odpovediam, ktoré predtým neboli dostupné. 
	Pokiaľ ide o prihlásených odberateľov, desiatimi najvyhľadávanejšími druhmi dokumentov v poradí podľa obľúbenosti boli: prijaté texty, odpovede na otázky na písomné zodpovedanie, otázky na písomné zodpovedanie, programy, tlačové správy, návrhy programu, dokumenty Komisie, pracovné dokumenty, parlamentné správy a návrhy správ.
	V roku 2012 bolo od Parlamentu vyžiadaných celkom 777 dokumentov, čo predstavuje výrazný pokles o 33 % v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Tento pokles treba vnímať na pozadí troch javov:
	1. V roku 2012 sa počet vyhľadávaní v registri zvýšil o 40 %. Ukazuje sa, že vzhľadom na zlepšenia a výraznejšiu viditeľnosť registra na webovej stránke Europarl, ako aj vzhľadom na viditeľnosť samotnej webovej stránky Europarl čoraz väčší počet návštevníkov zrejme úspešne vyhľadáva dokumenty, ktoré sú priamo prístupné. Parlamentu sa preto predkladá menej žiadostí o poskytnutie dokumentov, ktoré už sú verejne prístupné. 
	2. Žiadatelia majú tendenciu čoraz častejšie žiadať o nešpecifikovaný počet dokumentov (čiže „všetky dokumenty týkajúce sa...“, „všetku korešpondenciu medzi...“). V roku 2012 sa viac ako polovica (53,5 %) všetkých žiadostí o viac ako jeden dokument týkala nešpecifikovaného počtu dokumentov, pričom v roku 2011 to bolo 35,5 %. V týchto prípadoch dostupné štatistické nástroje neodrážajú skutočný počet vyžiadaných dokumentov. 
	1.2. Celkový objem odpovedí 
	1.3. Žiadosti o poskytnutie dokumentov, ktoré predtým neboli zverejnené
	Najžiadanejšími druhmi dokumentov v roku 2012 vo všeobecnosti boli (v poradí podľa počtu): predložené texty (13 % žiadostí), prijaté texty (12 %), nešpecifikované dokumenty alebo všeobecné informácie (11,7 %), dokumenty predsedníctva (6 %), dokumenty komitológie (6 %), korešpondencia (5 %), doslovné prepisy rokovaní (3,7 %), administratívne dokumenty (týkajúce sa najmä infraštruktúry a financií) (3,4 %), parlamentné otázky a odpovede (3,2 %), petície (2,3 %) a dokumenty poslancov EP (2 %).
	Väčšina žiadostí o poskytnutie dokumentov, ktoré predtým neboli zverejnené, sa týkala dokumentov vnútornej správy. Žiadosti o poskytnutie dokumentov predsedníctva predstavovali v tejto súvislosti viac ako polovicu týchto žiadostí. Požadované dokumenty predsedníctva sa v zásade týkali oznámení generálneho tajomníka o rozpočtových otázkach alebo financovania politických strán na európskej úrovni.
	Najčastejšie žiadanými dokumentmi boli vo všeobecnosti predložené texty a prijaté texty, a to aj napriek tomu, že ide o verejné dokumenty, aj keď v porovnaní s rokom 2011 počet týchto žiadostí klesol, keďže návštevníci sa začínajú na webovej stránke registra orientovať. 
	Výrazne klesol počet žiadostí o poskytnutie korešpondencie. Klesol aj počet žiadostí o poskytnutie parlamentných otázok, ale na webovej stránke registra ide o najvyhľadávanejšie dokumenty. 
	Čoraz viac sa žiadajú dokumenty poslancov, aj keď tieto žiadosti sa neodrážajú v celkovej štatistike, keďže sa väčšinou netýkajú oficiálne predložených dokumentov Parlamentu. Vzhľadom na to, že komitologické postupy sa postupne nahrádzajú novými ustanoveniami podľa Lisabonskej zmluvy, počet žiadostí týkajúcich sa dokumentov komitológie sa znížil, a to najmä ku koncu roka 2012.
	Pokiaľ ide o rozloženie žiadostí o poskytnutie dokumentov podľa sociálno-profesijnej kategórie, najväčšou skupinou (36 % celkového počtu) zostávajú žiadosti z akademického prostredia (najmä z oblasti univerzitného výskumu), ich podiel sa však oproti predchádzajúcemu roku výrazne znížil (47 % v roku 2011). 
	Čoraz viac žiadateľov uprednostňuje vo vzťahu k svojmu povolaniu označenie políčka „iné“, a tak poskytuje Parlamentu menej informácií o svojom zázemí. Zastúpenie tejto kategórie sa zvýšilo na viac ako štvrtinu všetkých žiadostí, čiže na 27 % z 23 % v predchádzajúcom roku a len 5 % v roku 2010. 
	Žiadosti občianskej spoločnosti predstavovali takmer 17 %, čo oproti predošlému roku znamená zvýšenie o 10 %. Táto kategória bola rozdelená takto: 85 % podnikateľský sektor, 10 % mimovládne organizácie a 4 % environmentálne organizácie. Podiel žiadostí predložených právnikmi (ktorí sa na štatistické účely nepovažujú za občiansku spoločnosť), zostáva viac-menej stabilný na úrovni 11 %.
	Pokiaľ ide o zemepisné rozloženie žiadostí (členské štáty EÚ), štruktúra v roku 2012 je veľmi podobná štruktúre z predchádzajúcich rokov. Takmer 24 % žiadostí predložili jednotlivci alebo organizácie so sídlom v Belgicku, za ktorými nasledovalo (v poradí podľa počtu) Nemecko (14,7 %), Francúzsko (9,4 %), Spojené kráľovstvo (7,9 %), Taliansko (7,2 %), Holandsko (6,9 %) a Španielsko (6,7 %). Žiadosti z tretích krajín predstavovali približne 8 % z celkového počtu, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje mierne zvýšenie. 
	Za posledné štyri roky (pozri tabuľku 6 v prílohe) sa zastúpenie žiadostí z Belgicka zvýšilo takmer na jednu štvrtinu všetkých žiadostí, kým počet žiadostí z Nemecka klesol z približne 20 % na 15 %. Počet žiadostí zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Španielska zostal v tomto štvorročnom období viac-menej stabilný, zatiaľ čo počet žiadostí z Talianska a Holandska sa priebežne zvyšoval.
	Najčastejšie používaným jazykom žiadostí bola angličtina (52,5 %), ktorej zastúpenie sa oproti predchádzajúcim rokom zvýšilo, nasledovala nemčina (13 %), ktorej podiel sa takisto zvýšil, francúzština (12 %), ktorej zastúpenie sa mierne znížilo, a španielčina (7 %). Posilňuje sa tým trend pozorovaný v posledných rokoch, ktorým je rastúci význam angličtiny ako komunikačného jazyka. 
	Podiel kladných odpovedí na 166 žiadostí o prístup k dokumentom Parlamentu, ktoré predtým neboli zverejnené, bol 95 % (poskytnutých bolo 158 neverejných dokumentov), alebo 87 %, ak sa zohľadní skutočnosť, že v 14 prípadoch bol povolený čiastočný prístup. To je porovnateľné s rokom 2011 s podielom 95 %, respektíve 88,5 %.
	V roku 2012 bolo odoslaných 22 záporných odpovedí na základe článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001, z ktorých 14 sa týkalo čiastočného zamietnutia prístupu.
	V predmetnom období bolo v súvislosti s ostatnými inštitúciami vynesených jedenásť rozsudkov týkajúcich sa prístupu k dokumentom (príkazy a závery generálneho advokáta sa neuvádzajú).
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