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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  

 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η παρούσα έκθεση, που καλύπτει το έτος 2009, αφορά την εφαρµογή εκ µέρους του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του από 30 Μαΐου 2001 Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί πρόσβασης του κοινού στα 

έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής
1
. 

Καταρτίζεται κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 17, παράγραφος 1 του ανωτέρω Κανονισµού 

και στο πλαίσιο του άρθρου 104, παράγραφος 7 του εσωτερικού κανονισµού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 

Οι στατιστικοί πίνακες που παρατίθενται στο τέλος του παρόντος εγγράφου επιτρέπουν 

να παρακολουθήσουµε την εξέλιξη της εφαρµογής του κανονισµού και κατά τα τρία έτη 

πριν από το υπό εξέταση.  

 

II. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

1.  Πρόταση νέου πίνακα κατηγοριών απευθείας προσπελάσιµων εγγράφων και 

αναθεώρηση του κανονισµού περί πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα 

 

Μετά την έναρξη ισχύος τον Ιούλιο 2009
2
 του νέου κανονισµού διαδικασίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πίνακας των εγγράφων του Κοινοβουλίου που είναι 

απευθείας προσπελάσιµα για το κοινό (πρώην Παράρτηµα XV του κανονισµού, που είχε 

εγκριθεί από την Ολοµέλεια) δεν περιλαµβάνεται πλέον στο κείµενο.  

 

Όντως, το κείµενο του νέου κανονισµού δεν περιλαµβάνει πλέον κανέναν τέτοιο πίνακα 

και, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 104, παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισµού, οι 

κατηγορίες των απευθείας προσπελάσιµων εγγράφων απαριθµούνται σε ένα πίνακα που 

εγκρίθηκε από το Προεδρείο και που έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή ιστοσελίδα του 

Κοινοβουλίου. Η διαδικασία της έγκρισης από το Προεδρείο και όχι από την Ολοµέλεια 

αποφασίστηκε για να υπάρχει η µεγαλύτερη δυνατή ευελιξία κάθε φορά που θα 

τροποποιείται ο πίνακας. 

 

Αρχές 2010 υποβλήθηκε στο Προεδρείο η σχετική πρόταση και εποµένως το κείµενο που 

τελικά εγκρίθηκε θα εξετασθεί στο πλαίσιο της επόµενης ετήσιας έκθεσης. 

 

Ακολούθως, και δυνάµει της από 28 Νοεµβρίου 2001
3
 απόφασης του Προεδρείου περί 

καθορισµού των κανόνων που διέπουν την πρόσβαση στα έγγραφα του Κοινοβουλίου, ο 

Γενικός Γραµµατέας θα εγκρίνει / αναπροσαρµόσει τα εσωτερικά εκτελεστικά µέτρα που 

επιβάλλονται για να διασφαλισθεί η καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Στοιχείων 

Αναφοράς όλων των στοιχείων αναφοράς (references) των εγγράφων που εκδίδονται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα έτη 2010-2011 θα γίνει λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα 

µια αναθεώρηση των κειµένων που σήµερα ισχύουν. 

                                                 
1
 ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43 

2
 Απόφαση 5ης Μαΐου 2009 (P6_TA(2009)0359) 

3
 ΕΕ C 289 της 22.11.2005, σ. 6 
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2.  Ηλεκτρονικό Μητρώο: έρευνα βαθµού ικανοποίησης       

 
Στο τέλος της χρήσης 2009, η βάση δεδοµένων "Μητρώο" περιείχε 310.760 στοιχεία 

αναφοράς (1.998.330 αρχεία), έναντι 262.000 ένα χρόνο πριν, είχαµε δηλ. σηµαντική 

αύξηση άνω του 18%. Το 90% των εγγράφων είναι απευθείας προσπελάσιµα µε 

«κατέβασµα» από το ∆ιαδίκτυο. Από το 10% των µη απευθείας προσπελάσιµων 

εγγράφων, η µεγάλη πλειοψηφία ανήκει στην κατηγορία «αλληλογραφία του 

Κοινοβουλίου». 

 
Τα δεδοµένα για τις επισκέψεις της ιστοσελίδας «∆ηµόσιο Μητρώο – Πρόσβαση στα 

έγγραφα» µέσω του εξυπηρετητή (server) EUROPARL έχουν ως εξής (µηνιαίοι µέσοι 

όροι): αριθµός επισκέψεων 18.808, αριθµός ανοιγµένων σελίδων 31.868, αριθµός 

αναζητήσεων µε ειδικά κριτήρια 6.590. 

 
Μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεµβρίου 2009, έγινε µια έρευνα για τον βαθµό ικανοποίησης 

των χρηστών µέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου αναρτηµένου στην ιστοσελίδα 

του Μητρώου. Η δηµοσκόπηση αυτή ζητούσε να µάθει κυρίως το βαθµό ικανοποίησης 

των χρηστών ως προς τη λειτουργία του Μητρώου, την παραγωγή αποτελεσµάτων και 

την παρουσίασή τους, καθώς και ως προς την ποιότητα της υπηρεσίας. Το 

ερωτηµατολόγιο επέτρεπε επίσης την καταχώρηση σχολίων.  

 

Από το ερωτηµατολόγιο συνάγεται ότι οι κυριότερες δυσκολίες που οι χρήστες 

συναντούν είναι οι εξής: 

 

- αδυναµία αναζήτησης εγγράφων µε «λέξεις στο κείµενο», διότι προς το παρόν 

υπάρχει µόνο η δυνατότητα «λέξεις στον τίτλο», 

- η αναζήτηση γίνεται στη γλώσσα πλοήγησης, όµως µερικά έγγραφα µπορεί να 

µην είναι διαθέσιµα σε αυτήν και να είναι µόνο σε άλλες γλώσσες, 

- αδυναµία θεµατικής αναζήτησης ή αναζήτησης ανά νοµοθετικό φάκελο. 

 

Προβλέπεται µια βραχυπρόθεσµη λύση για τα δυο πρώτα προβλήµατα (αναζήτηση µέσα 

στο κείµενο και αντικατάσταση γλώσσας). Ως προς τη θεµατική αναζήτηση, θα πρέπει 

να περιµένουµε την ολοκλήρωση του (υπό εκτέλεση) έργου θεµατικής ευρετηρίασης των 

εγγράφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Πολλοί ερωτηθέντες είναι υπέρ της καθιέρωσης ανοικτών µορφοποιήσεων (format) για 

τα έγγραφα που δηµοσιεύονται στο Μητρώο, και τα οποία είναι στην πλειονότητά τους 

σε µορφοποίηση Word όποτε η µορφοποίηση PDF δεν είναι διαθέσιµη. Μια βελτίωση 

του εργαλείου µετατροπής PDF των αρχείων είναι υπό εξέλιξη. 

 
Τέλος, ορισµένοι ερωτηθέντες ανέφεραν τη δυσκολία κατανόησης των πολύπλοκων 

διαδικασιών στον νοµοθετικό τοµέα και εποµένως της µεγάλης ποικιλίας εγγράφων του 

Κοινοβουλίου, που ισχυρίζονται ότι συχνά περιπλέκει τις αναζητήσεις τους. 

 

Επίσης υπό εκτέλεση είναι µια αναπροσαρµογή της αρχικής σελίδας, ώστε να 

καθοδηγείται ο επισκέπτης στις επιλογές του. Με το ίδιο πνεύµα, θα επανεξετασθεί και 

το εργαλείο βοήθειας στην αναζήτηση, ώστε να γίνει πιο φιλικό προς τον χρήστη. 
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3. Ευαίσθητα έγγραφα 

 
Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 προβλέπει στο άρθρο 9 µια ειδική επεξεργασία για 

τα λεγόµενα "ευαίσθητα έγγραφα"
1
. ∆υνάµει της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου, τα 

ευαίσθητα έγγραφα καταχωρίζονται στο Μητρώο µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του 

συντάκτη τους. 

 

Το άρθρο 17, παράγραφος 1 του ιδίου κανονισµού προβλέπει ότι η ετήσια έκθεση θα 

αναφέρει τον αριθµό των µη εγγεγραµµένων στο Μητρώο ευαίσθητων εγγράφων. Το 

2009 κανένα ευαίσθητο κατά την έννοια του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1049/2001 έγγραφο δεν παρελήφθη από την Υπηρεσία ∆ηµοσίου Μητρώου – Πρόσβαση 

στα Έγγραφα και, κατά συνέπεια, κανένα δεν καταχωρήθηκε στο Μητρώο. 

 

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

1. Συνολικός όγκος 

  

Ο συνολικός όγκος των αιτήσεων που διεκπεραιώθηκαν από τη Μονάδα ∆ηµοσίου 

Μητρώου – Πρόσβαση στα Έγγραφα παρέµεινε στην ίδια τάξη µεγέθους µε την 

προηγούµενη χρονιά: 1.260 το 2009 έναντι 1.300 το 2008. Να διευκρινίσουµε ότι ο 

αριθµός αυτός αντιστοιχεί µόλις στο 1% (0.6% για την ακρίβεια) του συνολικού αριθµού 

επισκέψεων (225.698) το 2009 στην ιστοσελίδα του Μητρώου. Όντως, οι περισσότεροι 

επισκέπτες είτε δεν κάνουν αίτηση, είτε βρίσκουν απευθείας online τα δηµόσια έγγραφα 

που ψάχνουν, που είναι και η πρωταρχική επιδίωξη του ∆ηµοσίου Μητρώου του 

Κοινοβουλίου. 

 

Να διευκρινίσουµε ότι 170 αιτήσεις ήρθαν από την Υπηρεσία Αλληλογραφίας µε τον 

Πολίτη και αφορούσαν αναζήτηση εγγράφων. Αντιστρόφως, σε 233 περιπτώσεις το 

Μητρώο απευθύνθηκε στο Κέντρο Αρχειονοµίας και Τεκµηρίωσης του Κοινοβουλίου 

(CARDOC) για να ζητήσει παλαιά έγγραφα. 

  

 Μεταξύ των αιτήσεων αυτών (αρχικές αιτήσεις σύµφωνες προς το άρθρο 7 του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001), ορισµένες αφορούν ήδη δηµοσιοποιηµένα 

έγγραφα και εποµένως, µόλις ταυτοποιηθεί και ανευρεθεί το έγγραφο, καµία εξέταση 

περιεχοµένου δεν απαιτείται. 

 

 Ως προς τις αιτήσεις για µη δηµοσιοποιηµένα έγγραφα, διαπιστώθηκε µια κάποια 

αύξηση (273 έναντι 237 το 2008), µε ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 21% του συνόλου 

των διεκπεραιωµένων αιτήσεων.  

                                                 
1
 "Ευαίσθητα έγγραφα είναι τα έγγραφα που προέρχονται από τα θεσµικά όργανα ή τους οργανισµούς που ιδρύουν, 
από τα κράτη µέλη, τις τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς, τα οποία διαβαθµίζονται ως "TRÈS SECRET/TOP 
SECRET", "SECRET" ή "CONFIDENTIEL" σύµφωνα µε τους κανόνες των σχετικών οργάνων οι οποίοι 
προστατεύουν βασικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών της στους τοµείς 
που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), και κυρίως στους τοµείς της δηµόσιας ασφάλειας, της 
άµυνας και των στρατιωτικών υποθέσεων" (άρθρο 9, παράγραφος 1) 
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Αντίθετα, ο αριθµός των επιβεβαιωτικών αιτήσεων (άρθρο 8 Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1049/2001) µετά από µια πρώτη άρνηση µειώθηκε πολύ: µόνο 3 αιτήσεις 

καταχωρήθηκαν το 2009, έναντι 11 το 2008. 

 

2. Κατηγορίες αιτούντων και γεωγραφική κατανοµή τους 

 

Ως προς τις παραληφθείσες αιτήσεις πάντοτε, και σε ό,τι αφορά τις 

κοινωνικοεπαγγελµατικές κατηγορίες των ενδιαφεροµένων, οι αιτήσεις από 

ακαδηµαϊκούς κύκλους (κυρίως πανεπιστηµιακή έρευνα) ήταν οι περισσότερες κατά το 

υπό εξέταση έτος: πάνω από 41%. Αντίθετα, οι αιτήσεις από επαγγελµατικούς κύκλους 

(λόµπυ, βιοµηχανίες, δικηγόρους, συµβούλους), που πέρσι ήταν άνετα στην πρώτη θέση, 

αντιπροσωπεύουν πλέον για το 2009 µόλις το 22% του συνόλου. Πιθανότατα λοιπόν 

κατά το συγκεκριµένο έτος να απευθύνθηκαν στο Κοινοβούλιο περισσότεροι 

ακαδηµαϊκοί µε σκοπό να κάνουν έρευνες, ιδίως σχετικά µε τη νοµοθετική διαδικασία 

λήψης αποφάσεων.  

 

Ως προς την κατανοµή των αιτήσεων ανά γεωγραφική προέλευση (χώρες της Ένωσης), η 

Γερµανία είναι η χώρα από την οποία προέρχονται οι περισσότερες αιτήσεις (20%, 

ποσοστό πολύ ανώτερο εκείνου του 2008), ακολουθούµενη από το Βέλγιο (15%), τη 

Γαλλία (11%), το Ηνωµένο Βασίλειο (8%) και την Ισπανία (7%). Οι αιτήσεις από τρίτες 

χώρες αντιπροσωπεύουν περίπου το 10%. 

 

Η πιο συχνή γλώσσα στη σύνταξη των αιτήσεων είναι η αγγλική (37%), ακολουθούµενη 

από τη γερµανική (20%), τη γαλλική (18%) και την ισπανική (7%), πράγµα που 

αντιστοιχεί σε γενικές γραµµές στη σειρά και των προηγούµενων ετών.  

 3. Τοµείς ενδιαφέροντος 

 

 Ως προς τις αιτήσεις µη ακόµη δηµοσιοποιηµένων κειµένων (συνολικά 273), δηλ. 

κειµένων που πρέπει να εξεταστούν προτού τυχόν δηµοσιοποιηθούν, η µεγαλύτερη 

ζήτηση εξακολουθεί να αφορά τις κατηγορίες της αλληλογραφίας (61%) και της 

επιτροπολογίας (26%). 

 
Ως προς τις επισκέψεις στην διαδικτυακή ιστοσελίδα του Μητρώου, ο χρήστης 

µπορεί να κάνει µια αναζήτηση βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων (στοιχεία αναφοράς, 

λέξεις µέσα στον τίτλο, τύπος εγγράφου, συντάκτης). Το 60% περίπου των επισκεπτών 

διαλέγει την αναζήτηση «κατά τύπο εγγράφου» (βλ. λεπτοµερείς στατιστικές στο 

Παράρτηµα 10 C). 

 

Τις περισσότερες επισκέψεις δέχονται τα έγγραφα που σχετίζονται µε την 

κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Αντιπροσωπεύουν το 74% των αναζητήσεων «κατά 

τύπο εγγράφου» (46.503 queries). Αυτή η κατηγορία εγγράφων («έγγραφα σχετικά µε 

την κοινοβουλευτική δραστηριότητα») είναι οργανωµένη γύρω από επτά µεγάλες 

κατηγορίες που, µαζί µε τις διάφορες υπο-κατηγορίες, καλύπτουν τα έγγραφα της 

Ολοµέλειας, των κοινοβουλευτικών επιτροπών, των οργάνων του Κοινοβουλίου, καθώς 

και τα έγγραφα που είναι γνωστά ως «δραστηριότητες των βουλευτών» (δηλώσεις, 

κοινοβουλευτικές ερωτήσεις κλπ.). 
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Η πλειονότητα των εγγράφων που διαβάζονται σε αυτή την κατηγορία (κοινοβουλευτική 

δραστηριότητα) είναι εκθέσεις, τροπολογίες, εγκριθέντα κείµενα και κοινοβουλευτικές 

ερωτήσεις. Να σηµειωθεί ότι στην πρώτη θέση είναι οι γραπτές ερωτήσεις (19%), 

ακολουθούµενες από τα εγκριθέντα κείµενα (7,38%). Οι γραπτές ερωτήσεις µε 

προτεραιότητα, οι ερωτήσεις της Ώρας των Ερωτήσεων και οι τροπολογίες στις εκθέσεις 

είναι τα άλλα έγγραφα που ενδιαφέρουν τους χρήστες (βλ. λεπτοµερείς στατιστικές στο 

Παράρτηµα 10 D).   

 

Στην κατηγορία των εγγράφων που δεν συνδέονται απευθείας µε την κοινοβουλευτική 

δραστηριότητα δηλ. τα γενικά ενηµερωτικά έγγραφα, τα επίσηµα έγγραφα που 

διαβιβάζονται από άλλα όργανα, και τα έγγραφα τρίτων, ο χρήστης αναζητεί κυρίως τα 

ανακοινωθέντα τύπου ("press release", 16%), ακολουθούµενα από την επίσηµη 

αλληλογραφία (15%), από την αλληλογραφία του Κοινοβουλίου (12%) και από τα 

έγγραφα της Επιτροπής (11%) (βλ. λεπτοµερείς στατιστικές στο Παράρτηµα 10 D). 

 

IV. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

1.  Ποσοστά θετικών απαντήσεων 

 

Το ποσοστό θετικών απαντήσεων σε (273) αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα µη ακόµη 

δηµοσιοποιηµένα είναι 88% (240 σε απόλυτους αριθµούς), εκ των οποίων το 2% έλαβε 

άδεια µερικής πρόσβασης, ποσοστά υψηλότερα εκείνων του 2008. 

 

Μετά από επιβεβαιωτικές αιτήσεις, το ποσοστό των αποφάσεων που επικυρώνουν την 

αρχική άρνηση είναι 100%, δεδοµένου ότι στις τρεις και µοναδικές περιπτώσεις η 

άρνηση επιβεβαιώθηκε. Επρόκειτο για αιτήσεις που στις δυο περιπτώσεις αφορούσαν 

εσωτερικούς ελέγχους και στην τρίτη περίπτωση ένα ανύπαρκτο έγγραφο.  

 

2. Αριθµός και λόγοι αρνήσεων  

 

Ως προς τις αρνητικές απαντήσεις (33) λοιπόν λόγω εξαίρεσης κατά το άρθρο 4 του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ο αριθµός τους είναι σηµαντικά µικρότερος από τις 

47 αρνήσεις του 2008. Η κατανοµή ανά λόγο άρνησης είναι η εξής.  

 

Κυριότερη αιτία άρνησης είναι η εξαίρεση για λόγους προστασίας της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων, άρθρο 4, παράγρ. 3 (39%), ακολουθούµενη από την εξαίρεση για λόγους 

προστασίας του ιδιωτικού βίου, άρθρο 4, παράγρ. 1β) (26%) και την εξαίρεση για λόγους 

προστασίας των σκοπών της επιθεώρησης, της έρευνας και του οικονοµικού ελέγχου, 

άρθρο 4, παράγρ. 2, τρίτη παύλα (15 %). Η κατανοµή αυτή έχει την ίδια διαµόρφωση µε 

της προηγούµενης χρονιάς. 

 

Ως προς την εξαίρεση για λόγους προστασίας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, να 

θυµίσουµε ότι το Κοινοβούλιο λαµβάνει ένα σχετικώς µεγάλο αριθµό αιτήσεων 

πρόσβασης για τα λεγόµενα «έγγραφα επιτροπολογίας», που εκπονούνται από την 

Επιτροπή (σχέδια εκτελεστικών µέτρων, βλ. σηµείο III.3). Όµως, τα κείµενα των 

εκτελεστικών µέτρων δηµοσιοποιούνται µόνο µετά την απόφαση της αρµόδιας 

επιτροπής. Συνεπώς, όποιος κάνει αίτηση για τέτοια έγγραφα λαµβάνει αρνητική 

απάντηση σε πρώτη φάση αλλά µετά από κάποιο διάστηµα έχει πρόσβαση.  
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V. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ, ∆ΙΚΑΣΤΙΚΈΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

1.  Αναφορές υποβληθείσες στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή
1
 

 

Ως προς τις αναφορές προς τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, κανένας καινούργιος φάκελος 

αναφοράς για άρνηση κοινοποίησης εγγράφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν 

άνοιξε το 2009. Όµως ακόµη παραµένουν ανοικτοί δυο φάκελοι: 

 

-  2682/2008/MAD και 

- 793/2007/ (WP) BEH. Το Κοινοβούλιο δέχτηκε στο φάκελο αυτό το σχέδιο 

σύστασης του ∆ιαµεσολαβητή και δηµοσιοποίησε τα έγγραφα που ο αναφέρων είχε 

ζητήσει το 2007. Τα έγγραφα αφορούσαν την αγορά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

των κτιρίων που σήµερα κατέχει στις Βρυξέλλες. Η εξαίρεση που δικαιολόγησε την 

άρνηση (προστασία εµπορικών συµφερόντων τρίτων µερών) δεν ίσχυε πλέον µε την 

πάροδο του χρόνου. Ο ∆ιαµεσολαβητής δεν έχει ακόµη εκδόσει τελική απόφαση.  

2. ∆ικαστικές προσφυγές 

 

Μια προσφυγή ασκήθηκε το 2009 για απόφαση του Κοινοβουλίου ληφθείσα κατ΄ 

εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001: Υπόθεση T-82/09, 

Dennekamp/Κοινοβούλιο
2
.  

3. Εκδοθείσες αποφάσεις 

 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, τρείς αποφάσεις (δεν αναφέρουµε τις διατάξεις και τα 

συµπεράσµατα του Γενικού Εισαγγελέα) εκδόθηκαν για ζητήµατα πρόσβασης σε 

έγγραφα: 

 

- στην Υπόθεση C-345/06 (προδικαστική απόφαση), Heinrich, απόφαση 10ης Μαρτίου 

2009, σχετικά µε τα άρθρα 2 και 3 του Κανονισµού 1049/2001 (δικαιούχοι, πεδίο 

εφαρµογής και ορισµοί) 

- στην Υπόθεση T-121/05, Borax Europe Ltd / Επιτροπή, απόφαση 11ης Μαρτίου 2009, 

σχετικά µε τις εξαιρέσεις για λόγους προστασίας των ιδιωτικού βίου και προστασίας της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων (άρθρο 4 του ιδίου κανονισµού) και 

- στην Υπόθεση T-437/05, Brink's Security Luxembourg SA / Επιτροπή, απόφαση 9ης 

Σεπτεµβρίο 2009, σχετικά µε τυπικό ελάττωµα και ενηµέρωση για επιβεβαιωτικές 

αιτήσεις (άρθρα 7 και 8 του ιδίου κανονισµού), σε ό,τι µας αφορά. 

 

                                                 
1
 Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις αναφορές, βλ. http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 

2
 βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0029:0030:FR:PDF 
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Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις διάφορες προσφυγές και αποφάσεις, 

παραπέµπουµε στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής
1
 (άµεσα ενδιαφερόµενο µέρος στις 

περισσότερες υποθέσεις) και του Συµβουλίου
2
, καθώς και στην ιστοσελίδα του 

∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3
. 

  

VI.  ΑΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

1.  Αναθεώρηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 

 

Το Κοινοβούλιο συνέχισε το 2009 την εξέταση της πρότασης της Επιτροπής
4
 περί 

τροποποίησης του Κανονισµού του σχετικού µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. 

Τον Μάρτιο 2009, η Ολοµέλεια ενέκρινε την έκθεση της αρµόδιας επιτροπής (Πολιτικών 

ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων) χωρίς όµως να εγκρίνει και την 

πρόταση νοµοθετικού ψηφίσµατος (α΄ ανάγνωση κατά την έννοια της Συνθήκης), για να 

µη δεσµεύσει το νέο Σώµα που θα προέκυπτε από τις εκλογές του Ιουνίου 2009. Το 

ζήτηµα λοιπόν αναπέµφθηκε στην αρµόδια επιτροπή. 

 

Στις 17 ∆εκεµβρίου 2009 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισµα για βελτιώσεις του νοµικού 

πλαισίου που διέπει την πρόσβαση στα έγγραφα µετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 

της Λισαβόνας. 

 

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης, που περιλαµβάνει µια αλλαγή νοµικής βάσης –

άρθρο 15 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ- και µια διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής 

σε όλα τα όργανα και οργανισµούς της Ένωσης, η διαδικασία επανεκκινήθηκε στην 

αρµόδια επιτροπή LIBE και η α΄ ανάγνωση του Κοινοβουλίου αναµένεται να εγκριθεί 

στα τέλη του α΄ εξαµήνου 2010.  

 

2. Ενηµερωτική / Επικοινωνιακή Πολιτική - "webstreaming" 

 

Εκτιµώντας πως η «ηλεκτρονική δηµοκρατία», δηλ. η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών 

(µεταξύ των οποίων και το ∆ιαδίκτυο) στις δηµοκρατικές διεργασίες µπορεί να 

προαγάγει τη συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών και την άσκηση των δικαιωµάτων 

τους, το Κοινοβούλιο φρόντισε ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να µπορούν µέσω του 

∆ιαδικτύου να έχουν πρόσβαση στις δηµόσιες συνεδριάσεις του.  

Έτσι, στο εξής όχι µόνο οι συνεδριάσεις της Ολοµελείας αναµεταδίδονται 

οπτικοακουστικά απευθείας και µέσω αρχειοθέτησης στο ∆ιαδίκτυο, αλλά και όλο και 

περισσότερες συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς και άλλες εκδηλώσεις 

(π.χ. οι ακροάσεις των υποψηφίων Επιτρόπων). Τα αρχεία αποθηκεύονται σε µια 

εύχρηστη βιντεοθήκη προσπελάσιµη µέσω ∆ιαδικτύου και µπορούν να τηλεφορτωθούν
5
. 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 

2
 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g 

3
 http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm 

4
  COM(2008)0229 της 30 Απριλίου 2008 

5
      http://www.europarl.europa.eu/eng-Internet-publisher/eplive/archive/default.do?language=fr 



PE439.692/BUR/An.1v01-00 10/22 NT\809730EL.doc 

EL 

3.  ∆ιοργανική συνεργασία 

 

Οι διοικητικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή του κανονισµού 

1049/2001 στα τρία όργανα είχαν τακτική επικοινωνία επί νοµικών και διαχειριστικών 

ζητηµάτων σχετικών µε την εφαρµογή του κανονισµού. Αυτός όντως προβλέπει στο 

άρθρο 15, παράγραφος 1 ότι "τα θεσµικά όργανα αναπτύσσουν καλές διοικητικές 
πρακτικές για να διευκολύνουν την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης που ο παρών 
κανονισµός εγγυάται." 

Αφετέρου, η προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου διοργανική επιτροπή 

συνεδρίασε στις 15 ∆εκεµβρίου 2009 σε πολιτικό επίπεδο (ήτοι η κυρία Wallis, 

Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου αρµόδια επί θεµάτων διαφάνειας, η κυρία Wallström, 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρµόδια επί του θέµατος, και η κυρία Malmström, Σουηδή 

Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, εκπροσωπούσα την Προεδρία του Συµβουλίου). 

 

Στη συνεδρίαση αυτή, έγινε ένας απολογισµός των προηγουµένων εργασιών της 

διοργανικής επιτροπής και των πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της διαφάνειας και της 

πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα. Επί τη βάσει αυτή, συµφωνήθηκε µια σειρά από 

µέτρα µε σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των εργασιών της διοργανικής 

επιτροπής και την ευκολότερη πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και στις πληροφορίες 

που βρίσκονται στην κατοχή των οργάνων της ΕΕ.  

 

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας από 1η ∆εκεµβρίου 2009, το 

δικαίωµα πρόσβασης του κοινού επεκτάθηκε στα έγγραφα όλων των οργάνων και 

οργανισµών της ΕΕ, αν και µε ορισµένους περιορισµούς ως προς τα έγγραφα που είναι 

στην κατοχή του ∆ικαστηρίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο ίσως χρειαστεί να 

επανεξετασθούν η σύνθεση και οι µελλοντικές εργασίες της διοργανικής επιτροπής. 

 

Η διοργανική επιτροπή ζήτησε από τα µέλη των οµάδων πληροφορικής των τριών 

οργάνων και της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων να εξετάσουν τη δυνατότητα 

αξιοποίησης των εξελίξεων στον τοµέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας µε σκοπό τη 

βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα.  

 

Η διοργανική επιτροπή έκρινε πως οι ακόλουθες βελτιώσεις θα µπορούσαν να 

εξετασθούν µεταξύ άλλων : 

- δυνατότητα συγκέντρωσης σε µια µόνο διαδικτυακή σελίδα όλων των δεσµών 

προς διαδικτυακές ιστοσελίδες που συµβάλλουν στην πρόσβαση των πολιτών σε 

έγγραφα, 

- συµπληρωµατικότητα των δηµοσίων µητρώων των οργάνων, ώστε να γίνει έτσι 

πιο εύκολη η χρήση τους και η πρόσβαση στα έγγραφα,  

- σταδιακή ευθυγράµµιση των υφισταµένων στα ευρωπαϊκά όργανα εργαλείων 

αναζήτησης και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εξετασθεί η σκοπιµότητα και το 

εφικτόν µιας κοινής µεθόδου ευρετηρίασης µε απώτατη φιλοδοξία τη δηµιουργία 

µιας κοινής λειτουργίας αναζήτησης, 

- επέκταση ήδη υφισταµένων βάσεων δεδοµένων, PreLex και ŒIL, για να 

καλυφθούν όλα τα έγγραφα που παράγονται από τα όργανα στο πλαίσιο της 

νοµοθετικής διεργασίας, 
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- βελτιωµένη πρόσβαση στα έγγραφα που συνδέονται µε τις νοµοθετικές 

διαδικασίες, χάρη στην οµαδοποίηση των εγγράφων που ανήκουν σε έναν ίδιο 

φάκελο. 

 

VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Σήµερα το ηλεκτρονικό µητρώο περιέχει 310.760 στοιχεία αναφοράς (références) 

(1.998.330 αρχεία, εάν συνυπολογίσουµε τις 23 γλώσσες στις οποίες τα έγγραφα αυτά 

είναι διαθέσιµα), πράγµα που αντιπροσωπεύει αύξηση 18%. Το 90% των εγγράφων 

αυτών είναι απευθείας προσπελάσιµα µέσω τηλεφόρτωσης από το Internet.  

 

Ο αριθµός των 225.698 επισκέψεων στην ιστοσελίδα του Μητρώου δείχνει ότι αυτό έχει 

γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο της πολιτικής του Κοινοβουλίου σε θέµατα διαφάνειας 

και ενηµέρωσης των πολιτών.  

. 

Οι επισκέψεις αυτές απέφεραν 1.260 αιτήσεις πρόσβασης µέσω της ιστοσελίδας του 

Μητρώου. Κατά πάσα πιθανότητα, η δηµοσίευση όλο και περισσότερων εγγράφων στο 

∆ιαδίκτυο µέσω της συνεχούς τροφοδότησης του ίδιου του ηλεκτρονικού µητρώου και 

της αύξησης των στοιχείων αναφοράς που είπαµε, καθώς και µέσω άλλων ειδικών 

σελίδων του εξυπηρετητή (server) Europarl, συνέβαλαν στην σταθεροποίηση του 

αριθµού των απευθείας αιτήσεων τα δυο τελευταία χρόνια. 

 

Ως προς την κατανοµή αυτών των αιτήσεων ανά κοινωνικο-επαγγελµατική κατηγορία 

πολιτών που ζητούν έγγραφα του Κοινοβουλίου, προκύπτει ότι οι αιτήσεις που 

προέρχονται από τους ακαδηµαϊκούς κύκλους (κυρίως πανεπιστηµιακή έρευνα) ήταν οι 

περισσότερες (41% του συνόλου), ξεπερώντας στην υπό εξέταση χρονιά τις αιτήσεις από 

επαγγελµατικούς κύκλους (λόµπυ, βιοµηχανίες, δικηγόρους, συµβούλους), που 

αντιπροσωπεύουν γύρω στο 22%.  Η πιο συχνή γλώσσα στη σύνταξη των αιτήσεων είναι 

η αγγλική, ακολουθούµενη από τη γερµανική και τη γαλλική, µια κατανοµή που 

επαναλαµβάνεται από τότε που άρχισε η εκπόνηση ετησίων εκθέσεων. 

 

Οι 273 (το 21% του συνόλου, ποσοστό ανώτερο του 2008) των αιτήσεων αυτών 

αφορούσαν έγγραφα µη δηµοσιοποιηµένα τη στιγµή υποβολής της αίτησης. Το 

ποσοστό θετικών απαντήσεων για αυτή την κατηγορία εγγράφων ήταν 88%, επίσης 

ανώτερο του αντίστοιχου της προηγούµενης χρονιάς. Όντως, επετράπη η πλήρης 

πρόσβαση σε 234 περιπτώσεις και η µερική πρόσβαση σε 6 (βλ. πίνακα 8 στο παράρτηµα 

της έκθεσης). 
 

Όπως και στην προηγούµενη χρήση, οι περισσότερες αιτήσεις πρόσβασης σε µη 

δηµοσιοποιηµένα έγγραφα αφορούσαν τις κατηγορίες των λεγόµενων «εγγράφων 

επιτροπολογίας» καθώς και των µη απευθείας προσπελάσιµων εγγράφων αλληλογραφίας 

(ταχυδροµείο). 
 

Για 33 αιτήσεις υπήρξε άρνηση πλήρους ή µερικής πρόσβασης. Ο αριθµός αυτός είναι 

µικρότερος από τον αριθµό των 47 αρνήσεων του 2008 και, ως ποσοστό επί του συνόλου 

των αιτήσεων, ακόµη πιο µικρός. Ο πιο συχνός λόγος άρνησης (39%) ήταν η εξαίρεση 

για λόγους προστασίας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (άρθρο 4, παράγραφος 3 του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001). Τούτο εξηγείται από τις αιτήσεις για πρόσβαση σε 
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έγγραφα επιτροπολογίας, δεδοµένου ότι τα κείµενα των εκτελεστικών µέτρων 

δηµοσιοποιούνται µόνο µετά την απόφαση της αρµόδιας επιτροπής. Συνεπώς, όποιος 

ζητήσει πρόσβαση σε τέτοια έγγραφα λαµβάνει µια άρνηση σε πρώτη φάση αλλά έχει 

πρόσβαση µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα. Ακολούθως, έχουµε την εξαίρεση για 

λόγους προστασίας του ιδιωτικού βίου – προσωπικά δεδοµένα (άρθρο 4, παράγραφος 1β) 

που αντιπροσωπεύει το 26% των αρνήσεων. Εδώ, τα ποσοστά µοιάζουν πολύ µε εκείνα 

της προηγούµενης χρονιάς (βλ. Παράρτηµα 8). 

 

Ο αριθµός των επιβεβαιωτικών αιτήσεων µετά από µια αρχική άρνηση (άρθρο 8 

Κανονισµού 1049/2001) µειώθηκε δραστικά σε σχέση µε το 2008: 3 αιτήσεις φέτος 

έναντι 11 το 2008. 
 

Το 2009, καµία αναφορά δεν κατατέθηκε στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή για ζητήµατα 

σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Ως προς την αναφορά 

793/2007/(WP)BEH, που είχε κατατεθεί το 2007, το Κοινοβούλιο δέχθηκε το σχέδιο 

σύστασης του ∆ιαµεσολαβητή και δηµοσιοποίησε τα έγγραφα που ο αναφέρων είχε ήδη 

ζητήσει το 2007. Ο ∆ιαµεσολαβητής δεν έλαβε ακόµη τελική απόφαση.  

 

Το 2009 µια προσφυγή έγινε στο ∆ικαστήριο κατά απόφασης που το Κοινοβούλιο είχε 

λάβει κατ΄εφαρµογή του Κανονισµού 1049/2001, σχετικά µε εξαίρεση για λόγους 

προστασίας των δεδοµένων. 

 

Τέλος, η προβλεπόµενη στο άρθρο 15 του ιδίου κανονισµού διοργανική επιτροπή 

συνεδρίασε στις 15 ∆εκεµβρίου 2009. 
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS 
 

Register 2009 (situation on 31/12/2009) 
 

 
 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2006 2007 2008 2009 

1917 1865 1300 1260 

 
 

2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  
 

2006 2007 2008 2009 

283 334 237 273 

 
 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2006 2007 2008 2009 

51 42 133 3 

 
 

4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN  
 

2006 2007 2008 2009 

1 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 
1   Partial access granted in 2 cases 
2   Access granted in 1 case 
3   Partial access granted in 4 cases and total access granted in 1 case 
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

BG - - - 0,77% 0,48% 

ES 5,07% 8,05% 5,36% 5,62% 7,38% 

CS 0,83% 0,73% 0,80% 0,23% 0,40% 

DA 0,55% 0,52% 0,32% 1% 0,48% 

DE 18,52% 13,09% 10,88% 12,77% 20,95% 

ET 0,11% 0,10%  -  

EL 0,55% 0,94% 1,29% 0,69% 0,56% 

EN 43,66% 41,42% 45,42% 50,54% 37,06% 

FR 12,57% 21,23% 16,35% 14,31% 18,89% 

IT 3,86% 3,91% 5,68% 5,31% 4,60% 

LV 0,17% 0,63%  0,08%  

LT - - 0,11% 0,08% 0,08% 

HU 0,39% 0,73% 0,54% 0,54% 0,40% 

MT 0,06% - 0,05% -  

NL 9,26% 5,95% 6,92% 2,31% 3,25% 

PL 1,32% 2,24% 2,31% 2,38% 1,35% 

PT 1,27% 1,30% 1,02% 0,85% 1,11% 

RO - - - 0,38% 0,95% 

SK 0,44% 0,68% 0,32% 0,46% 0,56% 

SL - 0,21% 0,05% -  

FI 0,66% 0,57% 0,27% 0,38% 0,24% 

SV 0,66% 0,37% 0,43% 1,31% 1,27% 

AUTRES - 0,10% 1,88% -  
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 
 

2006 2007 2008 2009 

BELGIUM 18,10% 15,98% 21,08% 15,16% 

BULGARIA - - 1% 0,56% 

CZECH REPUBLIC 1,41% 1,39% 0,46% 0,63% 

DENMARK 0,83% 0,91% 1,15% 0,95% 

GERMANY 14,50% 11,26% 11,77% 20,40% 

ESTONIA 0,16% 0,27% - 0,16% 

GREECE 1,25% 2,41% 1,31% 0,48% 

SPAIN 4,69% 5,68% 4,77% 7,14% 

FRANCE 13,09% 10,35% 9,85% 11,51% 

IRELAND 0,73% 1,82% 2,38% 1,27% 

ITALY 5,06% 8,74% 6% 5,32% 

CYPRUS 0,21% 0,27% 0,46% 0,16% 

LATVIA 0,89% 0,05% 0,23% 0,16% 

LITHUANIA - 0,05% 0,23% 0,16% 

LUXEMBURG 2,03% 2,20% 2,46% 4,44% 

HUNGARY 0,89% 0,75% 0,46% 0,56% 

MALTA 0,16% 0,11% 0,15% 0,32% 

THE NETHERLANDS 7,41% 9,71% 3,38% 3,41% 

AUSTRIA 1,25% 1,72% 1,08% 1,59% 

POLAND 3,23% 3,27% 2,92% 1,83% 

PORTUGAL 1,62% 0,91% 1% 0,87% 

ROMANIA - - 0,92% 1,27% 

SLOVENIA 0,37% 0,27% 0,46% 0,08% 

SLOVAKIA 0,78% 0,38% 0,54% 0,56% 

FINLAND 0,99% 0,43% 0,77% 0,24% 

SWEDEN 0,83% 0,91% 1,77% 1,75% 

UNITED KINGDOM 5,53% 6,86% 12,92% 8,73% 

CANDIDATE COUNTRIES  3,96% 3,16% 0,46% 0,32% 

THIRD COUNTRIES 7,51% 0,05% 10% 9,92% 

NON SPECIFIED 2,50% 10,08% - 0,08% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 
 
 

 2006 2007 2008 2009 

CIVIL SOCIETY 
(see detailed table 
below for 2009) 

21,39% 21,95% 54,06% 21,75% 

JOURNALISTS 2,88% 2,86% 0,11% 3,35% 

LAWYERS 6,48% 6,49% 0,43% 13,11% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

39,39% 36,69% 27,41% 41,36% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

3,49% 4,03% 2,28% 1,42% 

PUBLIC 
AUTHORITIES  
(other than EU 
institutions) 

5,10% 4,61% 8,88% 13,62% 

MPE, MPE 
ASSISTANT 

1,33% 1,30% 1,41% 1,52% 

OTHERS 
(Pensioners, 
unemployed, etc.) 

19,94% 22,08% 5,42% 3,86% 

 
 

 

CIVIL SOCIETY 

 

2009 

Environment 2,80% 

Other groups of interest 12,15% 

Industry / Commercial  sector 79,44 

NGO's 5,61% 
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8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 
 

  
2006

4 
2007

5
 20086

6
 2009

7
 

ARTICLE 4.1a) PROTECTION 
PUBLIC INTEREST  

 6,25% 2,08% 5,26% 

ARTICLE 4.1b) PROTECTION 
PRIVACY AND INTEGRITY 
OF THE INDIVIDUAL 

24,44% 39,58% 21,88% 26,31% 

ARTICLE 4.2.1E 
PROTECTION COMMERCIAL 
INTEREST 

8,88% 10,42% 1,04% 2,63% 

ARTICLE 4.2.2E 
PROTECTION COURT 
PROCEEDINGS AND LEGAL 
ADVICE 

24,44 % 8,33% 2,08% 10,52% 

ARTICLE 4.2.3E 
PROTECTION INSPECTIONS 
AUDITS 

 2,08% 15,63% 15,78% 

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

40% 33,33% 57,29% 39,47% 

ARTICLE 4.5 VETO MEMBER 
STATES 

2,22 %    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4
 Total number of refusals: 36  -    Partial access: 9 

5
 Total number of refusals: 40  -    Partial access: 8 

6
Total number of refusals: 47  -    Partial access: 5 cases at initial stage and 4 cases at confirmative stage 

7
Total number of refusals: 39  -    Partial access : 6 cases at initial stage 
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9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION  

1049/2001  
 
 

 
2006

8
 2007

9
 2008

10
 2009

11
 

NON-IDENTIFIED 
DOCUMENTS  
 

31,88% 30,30% 46,43% 35,11% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  

5,80% 0,76% - 3,33% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER 
ORGAN  

5,07% 3,03% 28,57% 33,3% 

REQUEST WITHDRAWN  
 

12,32% 8,33% 21,43% 26,60% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  

44,93% 57,58% 3,57% 1,66% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8
 Total number of refusals : 138 

9
 Total number of refusals : 132 

10
 Total number of refusals : 28 

11
 Total number of refusals :  60 



PE439.692/BUR/An.1v01-00 20/22 NT\809730EL.doc 

EL 

10.  ELECTRONIC REGISTER CONSULTATION 
 

 

 

A  Documents listed in the Registre 
 

 

 

Total Documents References Files 

December 2006 165.139 1.021.599 

December 2007 207.069 1.306.059 

December 2008 262.000 1.682.774 

December 2009 310.760 1.998.330 

 

 

 

 

B Statistics on consultation of the Access to Documents' website on 
Europarl  
 
 

 

2009 Total Monthly 

Hits 382.413 31.868 

Queries 79.088 6.590 

Visits 225.698 18.808 
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C Most frequently used search criteria  
 

 

 

 

 

Search by criteria 

62%
16%

12%

7% 3%

Document type Date Words in title Reference Author
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D Search by "Document type" - details 
 

 

Parliamentary activity related

29%

11%

11%10%

10%

10%

10%
9%

Written  questions

Text adopted (finalised edition)

Draft reports

Priority written questions

Question time

Amendements to draft reports 

Reports

Amendements to documents A 

 
 

 

Non parliamentary activity

36%

26%

20%

18%

Press release

COM documents

Mail (official) Incoming

Mail (Parliament) outgoing

 
 


