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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο κανονισµός (ΕΚ) 1049/2001 της 30ής Μαΐου 2001 σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, ο οποίος ισχύει 
από τις 3 ∆εκεµβρίου 2001, ορίζει, στο άρθρο 17, παράγραφος 1, ότι "κάθε θεσµικό όργανο 
δηµοσιεύει ετησίως έκθεση για το προηγούµενο έτος. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει τον αριθµό των 
περιπτώσεων στις οποίες το θεσµικό όργανο απέρριψε την πρόσβαση σε έγγραφα, καθώς και τους 
λόγους για τις απορρίψεις αυτές. Η έκθεση αναφέρει επίσης τον αριθµό των ευαίσθητων εγγράφων 
που δεν καταχωρήθηκαν στο µητρώο."1 
 
Η παρούσα έκθεση αφορά την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 από το 
Κοινοβούλιο κατά το έτος 2006 και αποτελεί την πέµπτη έκθεση που υποβάλλει το Προεδρείο 
κατ' εφαρµογήν της διάταξης αυτής. 
 
Οι στατιστικοί πίνακες, οι οποίοι παρουσιάζονται στο τέλος του εγγράφου, καθιστούν δυνατή 
την παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής του κανονισµού κατά τα τέσσερα προηγούµενα έτη. 
 
 
 
ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 

1. Τροποποίηση της ρύθµισης σχετικά µε τη διοικητική µεταχείριση των 
εµπιστευτικών εγγράφων (Απόφαση του Προεδρείου της 13ης Νοεµβρίου 
2006) 

 
 Η διοικητική µεταχείριση των εµπιστευτικών εγγράφων εντάσσεται στο γενικό 

πλαίσιο της πολιτικής του Κοινοβουλίου για διαφάνεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, και συγκεκριµένα τα άρθρα του 4 και 9. 

 
 Οι διοικητικές διατάξεις για τη µεταχείριση των εµπιστευτικών εγγράφων καθώς 

και για τη δηµιουργία της υπηρεσίας εµπιστευτικών εγγράφων (η οποία θα είναι 
υπεύθυνη για τη διαχείριση της αποθήκευσης και της πρόσβασης στην 
προστατευµένη αίθουσα ανάγνωσης) εγκρίθηκαν µε απόφαση του Προεδρείου 
της 12ης Φεβρουαρίου 2001. Η ρύθµιση αυτή αφορούσε αποκλειστικά και µόνο 
τη διοικητική µεταχείριση των εµπιστευτικών εγγράφων που ανατίθενται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Επιτροπή στο πλαίσιο της συµφωνίας-πλαισίου 
της 5ης Ιουλίου 2000 σχετικά µε τις σχέσεις ανάµεσα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. 

 
 Από το 2001 η αύξηση του αριθµού των κατατεθέντων εµπιστευτικών εγγράφων 

ή µε υπό όρους πρόσβαση χαρακτηρίστηκε και από ποικίλη προέλευση. 
Μολονότι η πλειοψηφία των εγγράφων προέρχεται από τη συµφωνία-πλαίσιο που 
υπογράφτηκε ανάµεσα στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ορισµένα 
από τα έγγραφα αυτή είναι διαφορετικής προέλευσης.  
 
Με την απόφασή του της 13ης Νοεµβρίου 2006 το Προεδρείο ενέκρινε 
αναθεωρηµένη ρύθµιση η οποία λαµβάνει υπόψη την µετά το 2001 αποκτηθείσα 
πείρα. Αυτή έχει σκοπό να ενηµερώσει την ισχύουσα ρύθµιση µετά την έγκριση 

                                                 
1 Βλέπε για το θέµα αυτό τις προηγούµενες εκθέσεις του Κοινοβουλίου, PE 324.992/ΠΡΟΕ∆Ρ. της 23ης Ιανουαρίου 
2003, PE 338.930/ΠΡΟΕ∆Ρ./NT της 19ης Φεβρουαρίου 2004, PE 352.676/ΠΡΟΕ∆Ρ./ΠΑΡ. της 7ης Μαρτίου 2005 
και PE 371.089/ΠΡΟΕ∆Ρ./ΠΑΡ. της 22ας Μαρτίου 2006. 
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της νέας συµφωνίας-πλαισίου της 26ης Μαΐου 20051 και να αντιµετωπίσει την 
αύξηση των εµπιστευτικών φακέλων που ανατίθενται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα οποία προέρχονται από άλλες πηγές πλην της Επιτροπής. 
Αυτή η αναθεωρηµένη ρύθµιση δεν αφορά τα ευαίσθητα έγγραφα του τοµέα της 
πολιτικής της ασφάλειας και της άµυνας. 
 
Παράλληλα, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 21ης Νοεµβρίου 2006, 
ορίσθηκαν εκτελεστικά µέτρα σε ό,τι αφορά τα τεχνικά θέµατα της λειτουργίας 
της υπηρεσίας εµπιστευτικών εγγράφων και της µεταφοράς των εµπιστευτικών 
εγγράφων ανάµεσα στους τρεις τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου. 
 
 

2. Αποχαρακτηρισµός των εµπιστευτικών αρχείων ηλικίας άνω των 30 ετών 
 

Τα άρθρα 4 και 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ορίζουν τις εξαιρέσεις 
στο δικαίωµα πρόσβασης που ορίζει ο κανονισµός αυτός. Ο κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 1700/2003 του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την 
πρόσβαση του κοινού στα ιστορικά αρχεία της ΕΟΚ και της ΕΚΑΧ2 και ο οποίος 
τροποποιεί τον κανονισµό αριθ. 354/83 του Συµβουλίου3 εφαρµόζει τις 
εξαιρέσεις αυτές στα ιστορικά αρχεία. Πράγµατι, ο κανονισµός αυτός, ενώ 
προβλέπει προθεσµία 30 ετών για τη δηµοσίευση των ιστορικών αρχείων, 
απαγορεύει την πρόσβαση στα έγγραφα αυτά ακόµα και µετά τα 30 έτη αν 
εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι εξαίρεσης. 
 
Προκειµένου να εφαρµοστεί το άρθρο 5 του κανονισµού αυτού4 µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της 30ής Ιανουαρίου 2006 (D(2006)3091), κατόπιν εντολής 
του Προεδρείου, συστάθηκε επιτροπή αποχαρακτηρισµού των εγγράφων του ΕΚ, 
επιφορτισµένη µε την υποβολή προτάσεων για την πρόβλεψη διαδικασίας και τον 
καθορισµό κριτηρίων αποχαρακτηρισµού των εγγράφων, καθώς και προτάσεων 
αποχαρακτηρισµού των εγγράφων ηλικίας άνω των 30 ετών που βρίσκονται στα 
αρχεία του ΕΚ. 
 
Η εν λόγω επιτροπή προτείνει τώρα στον Γενικό Γραµµατέα σχέδιο απόφασης 
για τον αποχαρακτηρισµό των προσωπικών αρχείων των πρώην προέδρων του 
ΕΚ (Simone Veil και προηγούµενων). Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα 
απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2006, οι αποφάσεις για τον αποχαρακτηρισµό 
εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα βάσει των προτάσεων της Επιτροπής και 
κατόπιν διαβούλευσης µε τον αρµόδιο αντιπρόεδρο. 
 
 

3. Μαθήµατα κατάρτισης 
 

Όπως κατά τα προηγούµενα έτη, το 2006 η µονάδα του Μητρώου (Registre) 
διοργάνωσε πολλά µαθήµατα κατάρτισης για τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού 

                                                 
1 Απόφαση του ΕΚ της 26ης Μαΐου 2005, παράρτηµα ΧΙΙΙ του εσωτερικού κανονισµού. 
2 ΕΕ L 243/1 της 27.09.2003. 
3 ΕΕ L 043/1 της 15.02.1983. 
4 Για να εξασφαλιστεί η τήρηση της 30ετούς προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, κάθε όργανο 
εξετάζει εγκαίρως, και το αργότερο κατά τη διάρκεια του 25ου έτους µετά την ηµεροµηνία δηµιουργίας τους, όλα τα 
έγγραφα που έχουν διαβαθµιστεί σύµφωνα µε τους κανόνες του οικείου οργάνου, προκειµένου να αποφασίσει τον 
ενδεχόµενο αποχαρακτηρισµό τους. Τα έγγραφα που δεν αποχαρακτηρίζονται κατά την πρώτη αυτή εξέταση, 
επανεξετάζονται περιοδικά, και τουλάχιστον ανά 5ετία.  
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Κοινοβουλίου µε σκοπό την εξοικείωσή τους µε τις διαδικασίες και την πρακτική 
στον τοµέα της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα. 
 
Σε συνεργασία µε τις µονάδες ταχυδροµείου και αρχείων προβλέφθηκε κατάρτιση 
για την εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων στην ολοκληρωµένη διαχείριση των 
εγγράφων του Κοινοβουλίου προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση του 
κοινού στα έγγραφα.  
 
Προβλέφθηκε επίσης συνεργασία µε την Κεντρική Βιβλιοθήκη της Επιτροπής 
προκειµένου οι υπάλληλοι της υπηρεσίας αυτής να εκπαιδευθούν στην έρευνα 
των εγγράφων του Κοινοβουλίου. 
 
 

4. Ηλεκτρονικό µητρώο 
 

Κατά το τρέχον έτος ξεκίνησε ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής επανεγγραφής 
(JAVA) της βάσης δεδοµένων Registre προκειµένου να καταστεί η πρόσβαση 
στην εν λόγω βάση ταχύτερη και πιο αξιόπιστη. Παράλληλα, διενεργείται 
αναµόρφωση των κειµένων παρουσίασης στο Internet του Μητρώου για το κοινό. 
 
Εξάλλου, αναπτύχθηκε ένα άλλο εργαλείο πληροφορικής για την ηλεκτρονική 
αποστολή ογκωδών εγγράφων. 
 
Στο τέλος του οικονοµικού έτους 2006, η βάση δεδοµένων Registre περιείχε 
165.139 παραποµπές (1.021.599 φάκελοι). Το 90% των εγγράφων µπορεί κανείς 
να τα συµβουλευθεί απευθείας µέσω Internet. 
 
Αυξάνεται επίσης ο µέσος όρος των καθηµερινών αναζητήσεων που 
πραγµατοποιούνται στην ιστοσελίδα του Μητρώου και ανέρχονται περίπου σε 
1500. 
 
 

5. Ευαίσθητα έγγραφα 
 

Το άρθρο 9 του κανονισµού προβλέπει ειδική µεταχείριση για τα αποκαλούµενα 
"ευαίσθητα" έγγραφα1. Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, τα ευαίσθητα 
έγγραφα καταχωρίζονται στο Μητρώο µόνο µε έγκριση της αρχής προέλευσης. 
 
Το 2006, κανένα έγγραφο προς καταχώριση στο Μητρώο δεν κρίθηκε ευαίσθητο 
υπό την έννοια του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. 
 
 
 

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
 
 1. Όγκος 
                                                 
3 "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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 Όπως και κατά τα παρελθόντα έτη, παρατηρήθηκε για το τρέχον οικονοµικό έτος 
αύξηση του συνολικού αριθµού αιτήσεων. Η αύξηση αυτή όµως είναι λιγότερο 
έντονη σε σχέση µε το παρελθόν: 
 
- από το 2005 έως το 2006 ο συνολικός αριθµός αιτήσεων αυξήθηκε από 

1.814 σε 1.917, ήτοι αύξηση ύψους 5,5%. 
 
- ως προς τις αιτήσεις για µη δηµόσια έγγραφα (αρχικές αιτήσεις σύµφωνα 

µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001), παρατηρήθηκε 
µείωση σε απόλυτους αριθµούς (283 έναντι 298)· σε σχετικούς όµως 
αριθµούς ο αριθµός αιτήσεων κυµαίνεται στο 15% του συνόλου των 
αιτήσεων που παραλήφθηκαν. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση 
του Κοινοβουλίου, αντίθετα προς το Συµβούλιο και ιδιαίτερα προς την 
Επιτροπή, οι αιτήσεις αυτές αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα 
διαφορετικά έγγραφα και όχι σε πλήρεις φακέλους (π.χ., ανταγωνισµός, 
φορολογία, περιπτώσεις παράβασης). 

 
Ο αριθµός των αιτήσεων τείνει να σταθεροποιηθεί, πράγµα που είναι λογικό αν 
ληφθεί υπόψη ότι ο όγκος των εγγράφων στα οποία υπάρχει δυνατότητα άµεσης 
πρόσβασης στο Μητρώο και ότι η διαθέσιµη ενηµέρωση στις διάφορες 
ιστοσελίδες του Κοινοβουλίου αυξάνονται προοδευτικά µε συνεχή και 
ουσιαστικό τρόπο. Επιπλέον, πρέπει επίσης να τονισθεί ότι πολλές υπηρεσίες του 
Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα η Μονάδα η αρµόδια για την Αλληλογραφία µε τον 
Πολίτη και τα Γραφεία πληροφοριών στα κράτη µέλη, παρέχουν επίσης 
πληροφορίες και έγγραφα. 
 
Ο αριθµός των επιβεβαιωτικών αιτήσεων (άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001) το 2006 ανέρχεται σε 5. 
 
Το 2006 υποβλήθηκε µια καταγγελία προς τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή. 
 
 

2. Προφίλ των αιτούντων και γεωγραφική κατανοµή 
 

 Η κατανοµή των αιτήσεων ανά κοινωνικές και επαγγελµατικές κατηγορίες δεν 
µεταβλήθηκε σηµαντικά. Οι αιτήσεις πανεπιστηµιακών κύκλων παραµένουν 
όπως και τα προηγούµενα χρόνια, οι περισσότερες (39% περίπου του συνόλου). 
 
Οι διάφορες οµάδες συµφερόντων, οι ΜΚΟ και οι επιχειρήσεις υποβάλλουν περί 
το ένα τέταρτο των αιτήσεων, ιδίως από το Βέλγιο καθώς πολλές πολυεθνικές 
οργανώσεις έχουν τις Βρυξέλλες έδρα των δραστηριοτήτων τους στην Ευρώπη. 

 
Στην κατανοµή κατά γεωγραφική προέλευση των αιτήσεων, το Βέλγιο είναι, κατά 
συνέπεια η χώρα από την οποία προέρχονται οι περισσότερες αιτήσεις και 
ακολουθούν η Γερµανία και η Γαλλία. 
 
Η περισσότερο χρησιµοποιούµενη γλώσσα για τη σύνταξη των αιτήσεων είναι η 
αγγλική και ακολουθεί η γαλλική και η γερµανική. 
 
 

3. Τοµείς ενδιαφέροντος 
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Τα έγγραφα µε τη µεγαλύτερη ζήτηση εξακολουθούν να είναι αυτά που αφορούν 
τη νοµοθεσία και τα κείµενα που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο, 
συµπεριλαµβανοµένων και των προπαρασκευαστικών κειµένων (έγγραφα 
εργασίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών). 
 
Φέτος, παρατηρείται αισθητή µείωση του αριθµού των αιτήσεων που αφορούν τις 
κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, δεδοµένου ότι ο πολίτης µπορεί πλέον να τις βρει 
απευθείας στη σελίδα του ηλεκτρονικού Μητρώου. Πέρυσι, παρατηρήθηκε ένα 
τεχνικό πρόβληµα στην τροφοδοσία της βάσης δεδοµένων, το οποίο όµως, εν τω 
µεταξύ, επιλύθηκε. 
 
Σε ό,τι αφορά τα µη δηµόσια κείµενα, δηλαδή αυτά που πρέπει να υποβληθούν σε 
εξέταση πριν από την ενδεχόµενη δηµοσίευσή τους, οι πλέον ζητούµενοι τύποι 
εγγράφων είναι η αλληλογραφία (10%), τα έγγραφα επιτροπολογίας (6%) και 
τα έγγραφα του Προεδρείου (3%) (ιδίως τα κείµενα που αφορούν τις διατάξεις 
περί των εξόδων και των αποζηµιώσεων των βουλευτών και τη χρηµατοδότηση 
των κοµµάτων/πολιτικών οµάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα 
προπαρασκευαστικά έγγραφα που έχουν σχέση µε τα θέµατα της πολυγλωσσίας. 
 
Σε ό,τι αφορά τα έγγραφα επιτροπολογίας, πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι, κατ' 
εφαρµογή της απόφασης 1999/468/ΕΚ1 του Συµβουλίου, η οποία ορίζει τους 
όρους άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην 
Επιτροπή, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο τα σχέδια πράξεων τα 
λεγόµενα επιτροπολογίας προκειµένου αυτό να µπορέσει να ασκήσει τα 
δικαιώµατά του, ήτοι το δικαίωµα ενηµέρωσης και το δικαίωµα επιθεώρησης 
εντός προθεσµίας ενός µηνός. 
 
Κατ' εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, και συγκεκριµένα του 
άρθρου του 11, το Κοινοβούλιο εγγράφει τις παραποµπές των εγγράφων εκείνων 
που έχει διαβιβάσει η Επιτροπή στο ηλεκτρονικό Μητρώο. Και η Επιτροπή έχει 
θεσπίσει ένα ειδικό Μητρώο για τα έγγραφα επιτροπολογίας. ∆εν µπορεί να έχει 
κανείς άµεση πρόσβαση στα σχέδια εκτελεστικών µέτρων παρά µόνο αφού η 
αρµόδια επιτροπή έχει εκφράσει τη γνώµη της. Και τούτο για να προστατευθεί η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 4, παράγραφος 
3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Τούτο σηµαίνει πως οι πολίτες ζητούν 
να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα αυτά πριν αυτά είναι διαθέσιµα. 
 
 
 

ΙV. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
 
 1. Ποσοστό θετικών απαντήσεων 
 

Για τον καθορισµό του ποσοστού θετικών απαντήσεων, ελήφθησαν υπόψη µόνον 
οι αιτήσεις για αδηµοσίευτα έγγραφα, οι οποίες χρειάστηκε να εξεταστούν υπό το 
πρίσµα των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001. Το 2006 ο αριθµός των αιτήσεων αυτού του τύπου ανήλθε σε 
283. 
 

                                                 
1 ΕΕ C 255/4 της 21.10.2006. 



PE 388.097/ΠΡΟΕ∆Ρ.v01-00 8/21 NT\662144EL.doc 

1.1. Αρχικές αιτήσεις 
 

Πλήρης πρόσβαση χορηγήθηκε σε 247 περιπτώσεις. Σε 9 περιπτώσεις 
δόθηκε µόνο µερική πρόσβαση. Έτσι, το ποσοστό θετικών απαντήσεων 
ανέρχεται στο 87% (80% κατά το προηγούµενο έτος). 
 

1.2. Επιβεβαιωτικές απαντήσεις 
 

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ΙΙΙ, σηµείο 1), ο αριθµός των επιβεβαιωτικών 
αιτήσεων ανήλθε φέτος σε 5. 
 
Πέρυσι το ποσοστό επιβεβαίωσης των αρχικών αποφάσεων ανήλθε σε 
90% (σε µία περίπτωση, χορηγήθηκε µερική πρόσβαση ύστερα από 
επιβεβαιωτική αίτηση). 
 
Φέτος, ανήλθε σε 60% δεδοµένου ότι χορηγήθηκε, µετά από 
επιβεβαιωτική αίτηση, µερική πρόσβαση µόνο σε δύο περιπτώσεις. 
 

2. Λόγοι απόρριψης 
 

Σε ό,τι αφορά τις αρνητικές απαντήσεις (36 εκ των οποίων 9 µερικές) που 
βασίζονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4, άλλαξε σηµαντικά η κατανοµή κατά 
λόγο απόρριψης. 
 
Ο κυριότερος λόγος απόρριψης έγινε η εξαίρεση που αφορά την προστασία της 
λήψης αποφάσεων, άρθρο 4, παράγραφος 3 (39%). Πράγµατι, όπως 
προαναφέρθηκε (βλέπε σηµείο ΙΙΙ, 3), η αύξηση του αριθµού αιτήσεων για τα 
έγγραφα επιτροπολογίας σε µια φάση της διαδικασίας όπου τα έγγραφα αυτά δεν 
µπορούν ακόµα να κοινοποιηθούν στο κοινό, συµβάλλει στο να χρησιµοποιείται 
σχετικά συχνά η εξαίρεση αυτή. 
 
Οι άλλοι λόγοι απόρριψης που χρησιµοποιούνται πιο συχνά εξακολουθούν να 
είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόµου 
(άρθρο 4, παράγραφος 1 β) (24%) και της προστασίας των νοµικών 
διαδικασιών και της παροχής νοµικών συµβουλών (άρθρο 4, παράγραφος 2, 
2η παύλα) (24%). 
 
 
 

V. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 
 Σε περίπτωση που επιβεβαιώνεται η απόρριψη µετά από επιβεβαιωτική αίτηση 

(εσωτερική διοικητική προσφυγή), ο αιτών ενηµερώνεται για τα ένδικα µέσα που 
διαθέτει απέναντι στην αρνητική απόφαση: να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο 
∆ιαµεσολαβητή ή να καταθέσει προσφυγή επί ακυρώσει στο Πρωτοδικείο (άρθρο 7, 
παράγραφος 2). 

 
 Όπως επισηµάνθηκε στις προηγούµενες εκθέσεις, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων 

του Κοινοβουλίου, τα περισσότερα από αυτά τα έγγραφα είναι διαβιβάσιµα στο κοινό 
και, συνεπώς, το ποσοστό απόρριψης είναι χαµηλό. Σε σύγκριση µε τα άλλα θεσµικά 
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όργανα, ο αριθµός καταγγελιών που υποβλήθηκαν κατά του Κοινοβουλίου ήταν σαφώς 
µικρότερος από των καταγγελιών κατά των άλλων οργάνων. 

 
 1. Καταγγελίες των οποίων περατώθηκε η εξέταση 
 
  Καταγγελία αριθ. 1919/2005/GG της 20.5.2005 
 

Η καταγγελία αυτή αφορούσε την αίτηση πρόσβασης ενός υπαλλήλου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος ζητούσε να έχει πρόσβαση στους 
καταλόγους παραδεκτών υποψηφιοτήτων που κατήρτισε η Γ∆ Προσωπικού 
ύστερα από τρεις ανακοινώσεις για την πλήρωση κενής θέσης. Η απόρριψη 
βασιζόταν στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 4, 
παράγραφος 1 β) του κανονισµού), διότι τα εν λόγω έγγραφα περιέχουν ονόµατα 
των οποίων η αποκάλυψη θα έθιγε την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 
 
Ο ∆ιαµεσολαβητής, αφού κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η άρνηση πρόσβασης 
δεν ήταν αιτιολογηµένη, διατύπωσε επικριτική παρατήρηση. Κατά τη γνώµη του, 
το Κοινοβούλιο παρέλειψε να ορίσει σε ποιο βαθµό η διάδοση των καταλόγων µε 
τα ονόµατα των υποψηφίων θα µπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για τα 
θιγόµενα πρόσωπα, και συγκεκριµένα για όσους εργάζονταν ήδη στη Γραµµατεία 
του Κοινοβουλίου. Ο ∆ιαµεσολαβητής ήταν της άποψης ότι το Κοινοβούλιο θα 
έπρεπε τουλάχιστον να ζητήσει τη γνώµη των ατόµων που ευρίσκονταν στους 
καταλόγους για να τα ρωτήσει αν συµφωνούν να κοινοποιηθούν τα ονόµατα.  
 
Η γνώµη του ∆ιαµεσολαβητή στηρίζεται στην από κοινού εφαρµογή των 
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και (ΕΚ) αριθ. 45/20011. Στο πλαίσιο του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα η συγκατάθεση του υποκειµένου 
των δεδοµένων (βλ. άρθρο 5, σηµείο δ). Η θέση του ∆ιαµεσολαβητή θα 
µπορούσε να σηµαίνει πως το άρθρο 4, 1β) του κανονισµού (ΕΚ) 1049/2001 
παραπέµπει, σε ό,τι αφορά τη διάδοση στο κοινό ενός εγγράφου που περιέχει 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, στους όρους που ορίζονται στον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001. 
 
Πρέπει να επισηµανθεί ότι η διάδοση στο κοινό των ονοµάτων των εσωτερικών 
υποψηφίων των οποίων η υποψηφιότητα γίνεται δεκτή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας για την πλήρωση θέσεων θα υπερέβαινε ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 
25 του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων. Ούτε ο ΚΥΚΥ 
ούτε η πολιτική για την κινητικότητα του προσωπικού δεν προβλέπουν τη 
διάδοση των ονοµάτων των ατόµων που έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας 
για την πλήρωση κενής θέσης. Για το λόγο αυτό, το Κοινοβούλιο αρνήθηκε την 
πρόσβαση και δεν είχε κρίνει σκόπιµο να ζητήσει τη γνώµη των εν λόγω ατόµων, 
δεδοµένου ότι τα ονόµατα των υποψηφίων είχαν συγκεντρωθεί για άλλο σκοπό 
και όχι για να κοινοποιηθούν στο κοινό. 
 
Ο ∆ιαµεσολαβητής περάτωσε την εξέταση της καταγγελίας και αποφάσισε να 
µην προβεί σε ειδική αναφορά προς το Κοινοβούλιο, δεδοµένου ότι το 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, 
σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 
αυτών.  
ΕΕ L 8 της 12.1.2001. 
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Κοινοβούλιο ανέφερε πως πρόβλεπε µια προσέγγιση εναρµονισµένη µεταξύ των 
λοιπών θεσµικών οργάνων σε ό,τι αφορά τις διοικητικές πρακτικές στον τοµέα 
της πρόσληψης και πως διεξήγοντο διοργανικές διαβουλεύσεις για το θέµα αυτό. 
Παρά ταύτα, ο ∆ιαµεσολαβητής δήλωσε πως θα αναφέρει την περίπτωση αυτή 
στην ετήσια έκθεση του 2006 και δεν αποκλείει το ενδεχόµενο να επανεξετάσει 
το ζήτηµα.  
 

2. Νέες καταγγελίες 
 
  Μια νέα καταγγελία κατατέθηκε στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή εντός του 2006: 
 
  Καταγγελία αριθ. 655/2006/SAB της 1.03.2006 
 

Η καταγγελία αφορά την άρνηση κοινοποίησης του ονοµαστικού καταλόγου µε 
τα νυν και πρώην µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συµµετέχουν στο 
σύστηµα συµπληρωµατικής συντάξεως (εθελούσιας). Η άρνηση βασίστηκε στην 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 4, παράγραφος 1 β) 
του κανονισµού) διότι το Κοινοβούλιο θεωρεί πως η συµµετοχή στο σύστηµα 
αυτό αποτελεί δεδοµένο προσωπικού χαρακτήρα. Πράγµατι, το Κοινοβούλιο 
είναι της άποψης ότι η συµµετοχή στο σύστηµα αυτό αποτελεί στοιχείο της 
ιδιωτικής ζωής και όχι της άσκησης της εντολής των µελών. 
 

3. Εκδοθείσες αποφάσεις 
 

Μέχρι σήµερα δεν έχει κατατεθεί καµία προσφυγή στο ∆ικαστήριο κατά του 
Κοινοβουλίου λόγω άρνησης πρόσβασης βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001. 
 
Παρά ταύτα, κατά την υπό συζήτηση περίοδο εκδόθηκαν 4 σχετικές αποφάσεις 
που αφορούν την Επιτροπή. 
 
- T-198/03, της 30ης Μαΐου 2006, Bank Austria Creditanstalt κατά 

Επιτροπής, Το Πρωτοδικείο αναλύει τη σχέση ανάµεσα στην αρχή της 
διαφάνειας (άρθρα 1, 254 και 255 της Συνθήκης (ΕΚ) και της υποχρέωσης 
του επαγγελµατικού απόρρητου (άρθρο 287 της Συνθήκης ΕΚ). 

 
- T-391/03 και T-70/04 της 6/07/2006, Yves Franchet και Daniel Byk κατά 

Επιτροπής. Το Πρωτοδικείο απεφάνθη ότι ο σκοπός του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 είναι να εξασφαλίζει την πρόσβαση παντός πολίτη στα 
δηµόσια έργα. Το ότι ένα άτοµο ενδιαφέρεται να του χορηγηθεί ένα 
έγγραφο, για παράδειγµα για να το χρησιµοποιήσει υπέρ αυτού σε µια 
διαδικασία διένεξης, δεν αποτελεί σηµαντικό λόγο για να ληφθεί απόφαση 
να δηµοσιοποιηθεί ή όχι ένα έγγραφο. 

 
- T-290/05 της 11/12/2006, Weber κατά Επιτροπής. Προστασία των 

ανακριτικών διαδικασιών (άρθρο 4, παράγραφος 2, 3η παύλα). 
 

 -  T-237/02 της 14/12/2006, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH  κατά 
Επιτροπής. Το Πρωτοδικείο απεφάνθη ότι το γεγονός µόνο ότι ένα 
έγγραφο αφορά συµφέρον προστατευόµενο από εξαίρεση που 
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δεν αρκεί για να 
αιτιολογηθεί η εφαρµογή της εξαίρεσης αυτής. Μια τέτοια εφαρµογή 
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θεωρείται, κατ' αρχήν, δικαιολογηµένη στην περίπτωση όπου το θεσµικό 
όργανο έχει προηγουµένως εκτιµήσει, πρώτον, κατά πόσον η πρόσβαση 
στο έγγραφο αυτό θα έθιγε συγκεκριµένα και πραγµατικά το εν λόγω 
συµφέρον και, δεύτερον, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, 
παράγραφοι 2 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, κατά πόσον 
δεν υφίσταται ανώτερο δηµόσιο συµφέρον που αιτιολογεί τη διάδοση του 
εν λόγω εγγράφου. 

 
  Για λεπτοµερέστερη ενηµέρωση ως προς τις διάφορες προσφυγές και 

αποφάσεις, παραπέµπουµε στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής1 και του 
Συµβουλίου2. 

 
 
 
VI. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
 1. ∆ηµοσιοποίηση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων 
 

∆εδοµένης της σπουδαιότητας που προσδίδουν τα κοινοτικά θεσµικά όργανα 
στην αρχή της πρόσβασης του κοινού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, και 
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι το κοινό έχει όσον το δυνατόν µεγαλύτερη 
πρόσβαση, από τον Ιούλιο του 2006 οι συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου 
διατίθενται (συζητήσεις, ερωτήσεις, ψηφοφορίες) απευθείας (streaming), είτε σε 
απευθείας µετάδοση είτε µεταγενέστερα βάσει µαγνητοσκοπήσεων. Κατόπιν 
αιτήσεως, η υπηρεσία Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να 
µεταφορτώσουν ηλεκτρονικά και να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις του 
Κοινοβουλίου σε όλες τις επίσηµες γλώσσες. 
 
Με το ίδιο πνεύµα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά τη συνάντησή του στις 15/16 
Ιουνίου 2006, τόνισε το πόσο σηµαντικό είναι να µπορούν οι πολίτες να 
γνωρίζουν άµεσα τις δραστηριότητές του, και µάλιστα µε όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη διαφάνεια3. Στις 15 Σεπτεµβρίου 2006, τροποποίησε τον κανονισµό 
του για να θέσει σε εφαρµογή αυτή τη νέα πολιτική. Μετά την λήψη αυτών των 
µέτρων, οι δηµόσιες συσκέψεις και οι συζητήσεις του Συµβουλίου µεταδίδονται 
στο Internet σε όλες τις επίσηµες γλώσσες µέσω του video-streaming στον 
ιστότοπο του Συµβουλίου. 
 

2. ∆ιοργανική συνεργασία 
 

Οι υπηρεσίες οι αρµόδιες για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 στα τρία θεσµικά όργανα εξακολούθησαν κατά το 2006 να έχουν 
συνεχή διάλογο για τα νοµικά και τεχνικά θέµατα προκειµένου να εξασφαλιστεί 
ενιαία εφαρµογή του κανονισµού ώστε να µελετηθούν τα µέσα για τη βελτίωση 
της πληροφόρησης και πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα. 

                                                 
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 Βλέπε στο πλαίσιο αυτό το ψήφισµα του Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά µε την ειδική έκθεση του 
Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή µε την οποία δίδεται συνέχεια στο σχέδιο σύστασης προς το Συµβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταγγελία 2395/2003/GG σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των συνεδριάσεων του 
Συµβουλίου όταν αυτό ενεργεί ως νοµοθέτης (2005/2243(ΙΝΙ) (Τ6-0121/2006)· βλέπε επίσης την έκθεση 
πρωτοβουλίας (Α6-0056/2006) που υπέβαλε η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Μαρτίου 
2006. 
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VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Μολονότι είναι µικρότερη από ό,τι κατά τα προηγούµενα έτη, φέτος σηµειώθηκε αύξηση 
(5,5%) του συνολικού αριθµού των αιτήσεων πρόσβασης (1.917). 
 
Το 5% του συνόλου ήτοι 283 αιτήσεις αφορούν έγγραφα που δεν είχαν δηµοσιευθεί 
προηγουµένως. 
 
Η ανάλυση των αιτήσεων αυτών ανά τοµέα ενδιαφέροντος δείχνει αύξηση των αιτήσεων που 
αφορούν τα λεγόµενα έγγραφα επιτροπολογίας (6%). 
 
Ο καταµερισµός των αιτήσεων ανά κοινωνική και επαγγελµατική κατηγορία δεν διέφερε 
σηµαντικά σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Οι αιτήσεις που προέρχονται από 
πανεπιστηµιακούς χώρους εξακολουθούν να είναι οι περισσότερες (39%), καθώς και οι αιτήσεις 
των διαφόρων οµάδων ενδιαφέροντος, οι δε ΜΚΟ και οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου 
το ένα τέταρτο των αιτήσεων. Η γλώσσα που χρησιµοποιείται περισσότερο είναι η αγγλική. 
 
Το ποσοστό θετικών απαντήσεων, αν ληφθούν υπόψη µόνον οι αιτήσεις για έγγραφα που δεν 
έχουν δηµοσιευθεί ποτέ, είναι ανώτερο του 80%. 
 
Οι συχνότερα αναφερόµενοι λόγοι απόρριψης είναι η εξαίρεση σχετικά µε την προστασία της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, άρθρο 4, παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) 1049/2001 
(39%), πράγµα που οφείλεται στην αύξηση του αριθµού των αιτήσεων για έγγραφα 
επιτροπολογίας. Ο αριθµός των επιβεβαιωτικών αιτήσεων (άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001) ανέρχεται σε 5  το 2006. 
 
Το 2006 κατατέθηκε µια νέα καταγγελία στον ∆ιαµεσολαβητή µετά από άρνηση του 
δικαιώµατος πρόσβασης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1β) περί προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής. Ο ∆ιαµεσολαβητής περάτωσε την εξέταση της καταγγελίας 1919/2005/GG που 
κατατέθηκε το 2005 διατυπώνοντας επικριτική παρατήρηση. 
 
Σε ό,τι αφορά τα ρυθµιστικά και διοικητικά µέτρα, µε απόφαση της 13ης Νοεµβρίου 2006, το 
Προεδρείο ενέκρινε αναθεωρηµένη ρύθµιση σχετικά µε τη διοικητική µεταχείριση των 
εµπιστευτικών εγγράφων. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 30ής Ιανουαρίου 2006, 
συστάθηκε επίσης µια επιτροπή αποχαρακτηρισµού των εγγράφων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.  
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS - Register 2006 
(situation on 31/12/2006) 

 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2002 2003 2004 2005 2006 

637 1106 1245 1814 1917 
 
2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  

 
2002 2003 2004 2005 2006 

N/A 165 186 298 283 

 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2002 2003 2004 2005 2006 

1 1* 1† 10‡ 5§ 
 
4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN IN     2004: 1    -    2005: 2   -   2006: 1 
 

Progress of the number of requests introduced through the Register 
 

                                                 
* Refusal confirmed (article 4, paragraph 2 of Regulation (CE) N° 1049/2001) 
† Refusal confirmed (article 4, paragraph 1 b) of Regulation (CE) N° 1049/2001) 
‡   Partial access granted in 1 case 
§   Partial access granted in 2 cases 

Progression of requests from 2002 to 2006

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Total Requests
2002

Total Requests
2003

Total Requests
2004

Total Requests
2005

Total Requests
2006



  B 

5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 

ES 11,62% 8,35% 8,10% 5,07% 8,05% 

CS - - - 0,83% 0,73% 

DA 0,78% 0,72% 0,48% 0,55% 0,52% 

DE 17,27% 16,70% 15,48% 18,52% 13,09% 

ET - - - 0,11% 0,10% 

EL 1,41% 0,81% 1,43% 0,55% 0,94% 

EN 28,10% 41,29% 41,03% 43,66% 41,42% 

FR 23,39% 16,79% 16,90% 12,57% 21,23% 

IT 10,20% 7,45% 6,11% 3,86% 3,91% 

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

LT - - - - - 

HU - - 0,24% 0,39% 0,73% 

MT - - - 0,06% - 

NL 3,61% 4,58% 6,59% 9,26% 5,95% 

PL 0,31% - 0,63% 1,32% 2,24% 

PT 2,04% 1,53% 1,19% 1,27% 1,30% 

SK - - 0,16% 0,44% 0,68% 

SL - - - - 0,21% 

FI 0,40% 0,63% 0,47% 0,66% 0,57% 

SV 0,78% 1,17% 1,19% 0,66% 0,37% 

AUTRES 0,06 0,08 - - 0,10% 
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 

BELGIUM 15,38% 12,93% 15,16% 14,28% 18,10% 

CZECH REPUBLIC 0,94% 0,63% 1,03% 1,43% 1,41% 

DENMARK 1,57% 1,8% 0,87% 0,88% 0,83% 

GERMANY 14,6% 18,31% 16,75% 15,05% 14,50% 

ESTONIA - 0,09% - 0,11% 0,16% 

GREECE 1,73% 1,44% 1,90% 1,10% 1,25% 

SPAIN 8,48% 7,72% 6,90% 4,41% 4,69% 

FRANCE 13,34% 10,50% 11,83% 9,87% 13,09% 

IRELAND 0,63% 1,62% 0,87% 1,27% 0,73% 

ITALY 11,30% 9,25% 7,46% 4,36% 5,06% 

CYPRUS - 0,27% 0,08% 0,44% 0,21% 

LATVIA 0,31% 0,18% 0,16% 0,22% 0,89% 

LITHUANIA 0,16% 0,27% 0,32% 0,17% - 

LUXEMBURG 0,16% 1,35% 1,43% 0,83% 2,03% 

HUNGARY 0,16% 0,36% 1,51% 0,99% 0,89% 

MALTA 0,16% 0,27% 0,24% 0,44% 0,16% 

THE NETHERLANDS 3,92% 4,13% 4,52% 9,10% 7,41% 

AUSTRIA 2,35% 1,53% 1,35% 3,69% 1,25% 

POLAND 1,26% 1,17% 1,98% 3,03% 3,23% 

PORTUGAL 2,83% 1,71% 1,59% 1,16% 1,62% 

SLOVENIA - 0,54% 0,08% - 0,37% 

SLOVAKIA 0,16% 0,54% 0,16% 0,55% 0,78% 

FINLAND 0,78% 0,72% 0,71% 1,10% 0,99% 

SWEDEN 1,10% 1,71% 2,38% 1,05% 0,83% 

UNITED KINGDOM 6,91% 6,28% 5,63% 9,59% 5,53% 

CANDIDATE COUNTRIES 
(Bulgaria,Romania,Turkey) 

0,47% 1,89% 2,62% 3,64% 3,96% 

THIRD COUNTRIES 8,63% 9,61% 10,79% 7,00% 7,51% 

NON SPECIFIED 2,67% 3,23% 1,67% 4,24% 2,50% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 

CIVIL SOCIETY 
(Lobbies, industry, NGO, 
consultants, etc.) 

20,96% 27,36% 24,57% 20,59% 21,39% 

JOURNALISTS 1,72% 2,12% 1,71% 6,47% 2,88% 

LAWYERS 5,84% 3,37% 5,35% 4,04% 6,48% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

38,14% 35,36% 35,95% 34,60% 39,39% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

5,84% 4,91% 3,53% 2,79% 3,49% 

PUBLIC AUTHORITIES  
(other than EU institutions) 8,59% 5,39% 7,17% 4,27% 5,10% 

MPE, MPE ASSISTANT 1,03% 2,31% 1,59% 1,84% 1,33% 

OTHERS 
(Pensioners, unemployed, 
etc.) 

17,87%% 19,17% 20,14% 25,40% 19,94% 

 
 
8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 

  20021  20032   20043 20054  20065 

ARTICLE 4.1a) PROTECTION 
PUBLIC INTEREST  12,50% 13,16%      

ARTICLE 4.1b) PROTECTION 
PRIVACY AND INTEGRITY 
OF THE INDIVIDUAL 

12,50% 23,68% 63,64% 77,78% 24,44% 

ARTICLE 4.2.1E 
PROTECTION COMMERCIAL 
INTEREST       1,85%  8,88% 

ARTICLE 4.2.2E 
PROTECTION COURT 
PROCEEDINGS AND LEGAL 
ADVICE 

75% 60,53% 18,18% 12,96% 24,44 % 

ARTICLE 4.2.3E 
PROTECTION INSPECTIONS 
AUDITS     18,18% 1,85%  

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

  2,63%   5,56% 40% 

ARTICLE 4.5 VETO MEMBER 
STATES         2,22 % 

 

                                                 
1   Total number of refusals: 9    -    Partial access: 0 
2   Total number of refusals: 27   -    Partial access: 3 
3   Total number of refusals: 11 -    Partial access: 5 
4   Total number of refusals: 54 -    Partial access: 20 
5    Total number of refusals:  36 -    Partial access: 9 
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9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION 

1049/2001  
 
 

 20021  20032   20043 20054  20065 

NON-IDENTIFIED DOCUMENTS  
 76,36% 50,63% 66,13% 43,94% 31,88% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  7,27% 1,27% 1,61% 9,85% 5,80% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER ORGAN  16,36% 48,10% 32,26% 8,33% 5,07% 

REQUEST WITHDRAWN  
 - - -  3,03% 12,32% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT**  - - -  34,85% 44,93% 

 

                                                 
1 Total number of refusals: 55 
2 Total number of refusals: 77 
3 Total number of refusals: 62 
4 Total number of refusals: 78 
5 Total number of refusals : 138 
 
** Part III A. 2. "Officials and other servants are not obliged to acknowledge receipt of requests submitted in such 
number or so repeatedly or systematically that they can be said to constitute an abuse." 
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10.  TYPE OF DOCUMENTS  
 
 2002 2003 2004 2005 2006 
 % % % % % 
1. Documents  relating to parliamentary 

activity 38,79   35,61   34,60   46,22   48,25  
 

Rules of Procedure  1,23   0,80   0,25      0,32  
Members' activities  0,88   0,70   2,90   7,53   3,84 0,11 

Member's declarations of financial interests   0,35   0,50   0,08   0,22   0,11 
Parliamentary questions and answers   0,53   0,20   2,82   7,31   3,40 
Written declarations (Art. 116)               0,22 

Plenary Documents  20,71 20,53  22,94 22,84  20,08 2,90  24,45 7,31  29,68  
Agendas               0,05 
Tabled texts (motions for resolution/reports)      0,10   8,96   9,71   12,04 
Amendments         0,50   0,22   1,08 
Adopted Texts (including Interinstitutional 
Agreements)   0,18      6,64   6,79   14,42 

Minutes            0,07   0,59 
Verbatim report of proceedings (debates)         0,91   0,67   1,40 
Roll-call votes         0,17   0,22   0,05 

Committees and Delegations  0,88   1,91   4,98 3,15  9,91 7,53  9,12  
Agendas               0,05 
Working documents            0,52   6,32 
Communications to Members      0,10   0,17   0,07   0,49 
(Draft) opinions         0,41   0,15   0,27 
Draft reports            0,67   0,70 
Amendments         0,17   0,22   0,32 
Minutes         0,83   0,45   0,38 
Verbatim - tapes   0,88   1,81   0,25   0,30   0,54 

Conciliation        0,08      0,54  
Studies/Research Notes        2,24   1,79   1,35  
Political bodies  15,09 14,74  9,25 9,15  2,66 1,33  2,54 1,79  3,35  

Bureau         1,08   0,75   2,97 
Conference of Presidents               0,16 
Conference of Committee Chairmen                
Quaestors   0,35   0,10   0,25      0,22 
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 2002 2003 2004 2005 2006 
 % % % % % 
2. General information documents 15,08   11,17   42,83   29,38   22,03   

Press               0,11 
Legislation         24,90   17,23   12,69 
Official Publications         0,58   0,89   3,56 
UE Policies         4,65   2,61   1,51 
Competitions/Recruitment         0,08   0,30   0,43 
Treaties         5,81   3,43   1,13 
Official Journal         2,24   1,42   1,03 
Tenders/Grants         0,50   0,22   0,54 
Activities PE/UE (Bulletin)   13,68   10,16   3,07   2,68   0,38 
Composition PE   1,40   1,01   1   0,60   0,65 

3. Documents of other institutions 21,93   28,07   6,55  0,66 5,44  0,67 10,75   
Council         1,33   1,34   0,54 
Commission         4,56   3,43   9,94 
Economic and Social Committee (ESC)               0,11 
Committee of Regions (CoR)                
Court of Justice               0,16 
Court of Auditors (CA)            0,07    
European Investment Bank (EIB)                

4. Third parties documents 5,79   11,27   10,21   13,12   12   
Correspondence   0,18   5,43   7,05   10,44   9,94 
Petitions   1,23   0,70   1,58   1,19   0,92 
Political Groups               0,43 
Member States documents   1,40   0,60   0,25   0,45   0,22 
Third countries documents               0,11 
International organisations documents   2,98   4,53   1,33   1,04   0,38 

5. Administrative documents 2,28   1,41   0,42   0,90   1,24   
Legal opinions            0,30   0,38 
Administration bodies / Personal dossiers               0,86 
Award of contract         0,25       

6. Other 6,49   7,75   2,24   2,68   1,51   
7. Non-identified document 9,65   4,73   3,15   2,24   4,21   
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