28 септември 2007 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИТЕЛСТВА - ПРИЗОВАНИ ДА ПОДКРЕПЯТ ПРАВОТО НА
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
В ПЪРИЯ ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В СВЕТА
По повод Международния ден на правото да знам - 28 септември, повече от 180
организации и над 190 застъпници призоваха европейските правителства да
гарантират, че правото на достъп до информация се защитава напълно от бъдещия
договор – Европейската конвенция за достъп до официални документи, който в
момента се изготвя от Съвета на Европа, институция, която представлява 47 държави и
800 000 граждани.
Писмото, което беше инициирано от три неправителствени организации с
наблюдателски статут в групата, която изготвя бъдещата конвенция - Access Info
Europe, Article 19 и Правна Инициатива на Отворено Общество — бе подкрепено от
водещи международни организации, включително Международната федерация за
човешки права, Statewatch, Международната хелзинкска федерация за човешки права
(IHF), Международна прозрачност (Застъпническа работна група в Европейския съюз),
Европейската федерация на журналистите, Световният комитет за свобода на пресата,
Интернюз Европа, Инициатива за човешки права на Британската общност, Индекс на
цензурата, фондация „Електронни граници“ и фондация „Справедлив съдебен процес“,
както и редица други национални организации от Европа и света.
Сред притесненията, изразени от тези организации, е това, че проектът на бъдещия
договор няма да гарантира правото на информация, съхранявана от съдебните и
законодателните органи и няма да изисква всяка държава да създаде независим
контролен орган, който да има право, ако вземе такова решение, да задължи
институциите да разкриват информация, в полза на заявителя.

Повече информация
Документът, който ще се превърне в "Европейска Конвенция за достъп до официални
документи", се изготвя от Група експерти от 15 от общо 47-те държави-членки на
Съвета на Европа. Групата експерти трябва да приключи работа до края на 2007 г. и
предстои още само една среща по проекта на договора, насрочена за 9-12 октомври в
Страсбург. Само двама от 15-те членове на групата са от страни, извън Западна
Европа, а именно от Полша и Русия.
Според коалицията от неправителствени
Конвенция има седем недостатъка:

организации,

проектът

на

бъдещата

1. Не включва в задължителния си обхват всички официални документи, съхранявани
от
законодателната
и
съдебната
власт.
2. Не включва в задължителния си обхват официалните документи, съхранявани от
физически и юридически лица, които изпълняват обществени функции.
3. Не определя някои основни категории официални документи, които трябва да бъдат
публикувани от обществените институциите по тяхна инициатива, като например тези,
съдържащи финансова информация или информация за обществени поръчки.
4. Липса на гаранции, че заявителите ще имат достъп до обжалване пред по-горна
инстанция или съдебен орган, който би могъл да задължи институцията да предостави
достъп
до
официални
документи.
5. Липса на гаранции за обжалваемостта на други нарушения, освен “отказа” за
предоставяне на информация (като например несъобразяване със законовите срокове
или
с
предпочитаната
форма
за
предоставяне
на
информация).
6. Недостатъчно ясно определение на изключенията от достъпа до информация, поспециално, свързани с вътрешните обсъждания при оперативната подготовка на
документите
и
търговската
тайна:
а) няма срок за прилагането на ограничението при вътрешни обсъждания; подобни
документи могат да бъдат отказвани до безкрайност, дори и след вземането на
окончателно
решение
по
дадения
проблем;
б) Конвенцията трябва да защитава само "законови търговски интереси", а не всеки
"търговски
интерес",
както
гласи
текстът
на
настоящия
проект.
7. Липса на изискване държавите да определят максималния срок, в който трябва да се
отговори на едно заявление.
Проектът на Конвенцията, веднъж завършен от Групата експертите в средата на
октомври 2007 г., отива в Координационния комитет по правата на човека в Съвета на
Европа (който най-вероятно ще разгледа проекта през ноември) и след това - в
Комитета на министрите за одобрение и крайно приемане, което е възможно да се
случи през първата четвърт на 2008 г.

За повече информация:
Хелън Дарбишър, Access Info Europe
тел: + 34 667 685 319
helen@access-info.org

