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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το άρθρο 17, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής1 ορίζει ότι "κάθε 
θεσµικό όργανο δηµοσιεύει ετησίως έκθεση για το προηγούµενο έτος, που περιλαµβάνει τον αριθµό 
των περιπτώσεων στις οποίες το θεσµικό όργανο αρνήθηκε την πρόσβαση σε έγγραφα, καθώς και 
τους λόγους για τις αρνήσεις αυτές και τον αριθµό των ευαίσθητων εγγράφων που δεν 
καταχωρήθηκαν στο µητρώο"2. 
 
Η παρούσα έκθεση αφορά την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 από το 
Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του έτους 2007 και αποτελεί την έβδοµη που υποβάλλεται από το 
Προεδρείο κατ' εφαρµογή αυτής της διάταξης. 
 
Οι στατιστικοί πίνακες που περιλαµβάνονται στο τέλος του εγγράφου επιτρέπουν να 
παρακολουθηθεί η εξέλιξη της εφαρµογής του κανονισµού κατά τη διάρκεια των πέντε 
προηγουµένων ετών. 
 
ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 

1. Αποχαρακτηρισµός των εµπιστευτικών αρχείων των παλαιότερων των 30 ετών 
 
 Όπως αναφέρεται στην προηγούµενη ετήσια έκθεση, προκειµένου να τύχει εφαρµογής 

το άρθρο 53 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1700/2003 του Συµβουλίου της 22ας 
Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε το άνοιγµα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της ΕΟΚ 
και της ΕΚΑΧ4, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 30ής Ιανουαρίου 2006 
(D(2006)3091), κατόπιν εντολής του Προεδρείου, συνεστήθη επιτροπή 
αποχαρακτηρισµού των εγγράφων του ΕΚ, επιφορτισµένη να υποβάλλει προτάσεις 
αποχαρακτηρισµού των εγγράφων των παλαιότερων των 30 ετών που βρίσκονται στα 
αρχεία του ΕΚ. 

 
 Στη συνέχεια των εργασιών αυτής της επιτροπής κατά τη διάρκεια του έτους 2007, στις 

17 Νοεµβρίου 2007 ο Γενικός Γραµµατέας ενέκρινε απόφαση σχετικά µε τον 
αποχαρακτηρισµό των εγγράφων που περιλαµβάνονται στο "αρχείο Veil", που 
περιλαµβάνει τα αρχεία της κας Veil, Προέδρου και των προηγούµενων Προέδρων. Τα 
αρχεία που αποχαρακτηρίστηκαν από το 1958 έως το 1979 µε την αναφερθείσα 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα θα ανοίξουν στο κοινό το 2009 (30 έτη). 

 
2. Συνεδριάσεις κατάρτισης 
 
 Η µονάδα που είναι υπεύθυνη για το δηµόσιο µητρώο και την επεξεργασία των 

αιτήσεων πρόσβασης στα έγγραφα, σε συνεργασία µε τις µονάδες εσωτερικού 
ταχυδροµείου και αρχείων οργάνωσε, όπως κατά τα προηγούµενα έτη, συνεδριάσεις 
κατάρτισης για τους υπαλλήλους του οργάνου προκειµένου να καταστήσει σ' αυτούς 

                                                 
1 ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σελ. 43 
2 Βλ. σχετικά τις προηγούµενες εκθέσεις του Κοινοβουλίου PE 324.992/ΠΡΟΕ∆Ρ. της 23ης Ιανουαρίου Janvier 2003, 
PE 338.930/ΠΡΟΕ∆Ρ./NT της 19ης Φεβρουαρίου 2004, PE 352.676/ΠΡΟΕ∆Ρ./ΠΑΡ. της 7ης Μαρτίου 2005, PE 
371.089/ΠΡΟΕ∆Ρ./ΠΑΡ. της 22ας Μαρτίου 2006 και  PE 388.097/ΠΡΟΕ∆Ρ./ΠΑΡ. της 4ης Απριλίου 2007 
(http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/application/registre/simpleSearch.faces?language=FR) 
3 Προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση της προθεσµίας των 30 ετών που προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, κάθε 
θεσµικό όργανο προβαίνει σε εύθετο χρόνο, το βραδύτερο κατά τη διάρκεια του 25ου έτους µετά την ηµεροµηνία 
παραγωγής τους, στην εξέταση των εγγράφων που έχουν καταχωρισθεί σύµφωνα µε τους κανόνες του ενεχόµενου 
οργάνου, προκειµένου να αποφασιστεί ο ενδεχόµενος αποχαρακτηρισµός τους. Τα έγγραφα τα οποία δεν 
αποχαρακτηρίζονται σε µια πρώτη εξέταση επανεξετάζονται περιοδικά, αλλά τουλάχιστον κάθε πέντε έτη. 
4 ΕΕ L 243/1 της 27.09.2003 
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οικείες τις διαδικασίες στον τοµέα της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα και τη 
συνολική διαχείριση των εγγράφων.  

 
 Επίσης, οι υπηρεσίες πληροφορικής που είναι επιφορτισµένες µε τη βάση δεδοµένων 

του µητρώου διασφάλισαν τεχνική κατάρτιση στους υπευθύνους του πρωτοκόλλου των 
διαφόρων τύπων εγγράφων στη βάση δεδοµένων. 

 
3. Ηλεκτρονικό µητρώο 
 
 Το ∆εκέµβριο του 2007 έγινε παραγωγή µιας νέας έκδοσης της ιστοθέσης του 

ηλεκτρονικού µητρώου. Αυτή η νέα έκδοση ανταποκρίνεται στους καθορισµένους 
στόχους διάδοσης, όπως: 

 
  α) Η συµµόρφωση µε τις υφιστάµενες τεχνολογικές συστάσεις·  

β) Η βελτίωση της παρουσίασης των επεξηγηµατικών κειµένων της νοµοθεσίας 
και των ρυθµίσεων σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα· 

γ) Η προοδευτική αναδιοργάνωση του γραφείου υποστήριξης τροφοδότησης 
προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα των µέσων δηµοσίευσης 
των εγγράφων του Κοινοβουλίου στο διαδίκτυο· 

δ) Η συνεκτικότητα της δηµοσίευσης των εγγράφων µεταξύ των δηµοσίου 
µητρώου και της ιστοθέσης του Κοινοβουλίου. 

 
 Η βάση δεδοµένων "Μητρώο" βρίσκεται σε στάδιο προσαρµογής για την υποδοχή των 

εγγράφων στη γαελική γλώσσα. 
 
 Κατά το τέλος της χρήσης 2007, η βάση δεδοµένων "Μητρώο" περιελάµβανε 207.069 

αναφορές (1.306.059 δελτία). 90%  των εγγράφων είναι άµεσα προσπελάσιµα µέσω 
του διαδικτύου. 

 
 Τα δεδοµένα σχετικά µε τη διαβούλευση της ιστοθέσης του "∆ηµόσιο µητρώο - 

πρόσβαση στα έγγραφα", που είναι προσπελάσιµο στον διακοµιστή ΕUROPARL, είναι 
τα ακόλουθα (µέσοι όροι σε µηνιαία βάση): Αριθµός επισκέψεων 9.403· Αριθµός 
ερευνών 8.510· Αριθµός επισκεφθεισών σελίδων 19.587. 

 
4. Ευαίσθητα έγγραφα 
 
 Ο κανονισµός προβλέπει στο άρθρο 9 ειδικό χειρισµό για τα έγγραφα που 

αποκαλούνται "ευαίσθητα"5. ∆υνάµει της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, τα 
ευαίσθητα έγγραφα δεν καταχωρίζονται στο µητρώο παρά µόνο µέσω της σύµφωνης 
γνώµης της αρχής καταγωγής. 

 
 Το 2007 κανένα ευαίσθητο έγγραφο σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1049/2001 δεν καταχωρίστηκε στο Μητρώο. 
 

 ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
 

1. Όγκος 
 

                                                 
5 "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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 Στην τρέχουσα χρήση παρατηρήθηκε, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, µια 
σταθεροποίηση του συνολικού αριθµού των αιτήσεων, µε, ωστόσο αύξηση του αριθµού 
των αιτήσεων που αφορούν µη δηµόσια έγγραφα: 

 
- από το 2006 έως το 2007 ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων πέρασε από τις 1.917 

σε 1.865 
 
- όσον αφορά τις αιτήσεις τις σχετικές µε µη δηµόσια έγγραφα (αρχικές αιτήσεις 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001) διαπιστώθηκε 
αύξηση σε απόλυτους αριθµούς (334 έναντι 283 το 2006)· σε σχετικούς όρους, 
περίπου 18% του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. 

 
Ο αριθµός των επιβεβαιωτικών αιτήσεων (άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 το 2007 είναι 4. 
 
Όσον αφορά τις καταγγελίες ενώπιον του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή ασκήθηκε µια 
καταγγελία το 2007. 

 
2. Προφίλ των αιτούντων και γεωγραφική κατανοµή 
 
 Η κατανοµή των αιτήσεων ανά κοινωνικοεπαγγελµατικές κατηγορίες δεν 

διαφοροποιήθηκε. Οι αιτήσεις που προέρχονται από πανεπιστηµιακούς κύκλους 
παραµένουν, όπως τα προηγούµενα έτη οι πλέον πολυάριθµες (37% περίπου του 
συνόλου). 

 
 Όσον αφορά την κατανοµή σύµφωνα µε την γεωγραφική καταγωγή των αιτήσεων, το 

Βέλγιο είναι η χώρα από την οποία προέρχεται η πλειονότητα των αιτήσεων, 
ακολουθούµενο από τη Γερµανία και τη Γαλλία. 

 
 Η πλέον χρησιµοποιηθείσα γλώσσα για τη διατύπωση των αιτήσεων είναι τα αγγλικά, 

ακολουθούµενα από τα γαλλικά και τα γερµανικά. 
 
 Όσον αφορά τα δύο νέα κράτη µέλη, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ο αριθµός των 

αιτήσεων που υποβλήθηκαν από υπηκόους αυτών των κρατών είναι ακόµη µικρός. 
Ωστόσο, παραλήφθηκαν ορισµένες αιτήσεις στη ρουµανική και στη βουλγαρική 
γλώσσα. 

 
3. Τοµείς ενδιαφέροντος 
 
 Ο τύπος των εγγράφων ο οποίος ζητήθηκε περισσότερο παραµένει η νοµοθεσία και τα 

εγκριθέντα κείµενα από το Κοινοβούλιο συµπεριλαµβανοµένων των προκαταρκτικών 
κειµένων (έγγραφα εργασίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών), ιδιαίτερα όσον αφορά 
τις πρώτες κοινοβουλευτικές περιόδους του ΕΚ, λόγω του ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο. 

 
 Όσον αφορά αυτά που έχουν σχέση µε τα µη δηµόσια κείµενα, δηλαδή αυτά που πρέπει 

να αποτελέσουν αντικείµενο εξέτασης πριν την ενδεχόµενη δηµοσιοποίηση, οι τύποι 
των εγγράφων που ζητούνται περισσότερο είναι η αλληλογραφία (12%) και τα 
έγγραφα επιτροπολογίας (+ 7%). 

 
 Όσον αφορά τα έγγραφα επιτροπολογίας, πρέπει να υποµνησθεί ότι κατ' εφαρµογή της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ6 του Συµβουλίου, που καθορίζει τους όρους άσκησης των 

                                                 
6 ΕΕ C 255/4 της 21.10.2006 
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αρµοδιοτήτων εκτέλεσης που απονέµονται στην Επιτροπή, η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Κοινοβούλιο τα σχέδια πράξεων τα αποκαλούµενα επιτροπολογίας προκειµένου αυτό 
να µπορέσει να εξετάσει τα δικαιώµατα τα οποία διαθέτει. 

 
 Κατ' εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 1049/2001, και ιδίως του άρθρου του 11, το 

Κοινοβούλιο καταχωρίζει τις αναφορές αυτών των εγγράφων που διαβιβάζονται από 
την Επιτροπή στο ηλεκτρονικό µητρώο. Η Επιτροπή κατάρτισε επίσης ένα ειδικό 
µητρώο των εγγράφων επιτροπολογίας. Τα σχέδια των εκτελεστικών µέτρων δεν είναι 
άµεσα προσπελάσιµα παρά µόνον αφού η αρµόδια επιτροπή γνωµοδοτήσει, αυτό 
προκειµένου να προστατευθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων δυνάµει των διατάξεων 
του άρθρου 4, παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. 

 
IV. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
 

1. Ποσοστό των θετικών απαντήσεων 
 
 Προκειµένου να καθοριστεί το ποσοστό των θετικών απαντήσεων, ελήφθησαν υπόψη 

µόνον οι αιτήσεις που αντιστοιχούν στα έγγραφα τα οποία δεν απετέλεσαν αντικείµενο 
δηµοσιοποίησης προηγουµένως και τα οποία έπρεπε να εξεταστούν υπό το φως των 
εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Το 
2007 ο αριθµός των αιτήσεων αυτού του τύπου ανήλθε στις 334. 

 
 1.1 . Αρχικές αιτήσεις 
 

Η ολική πρόσβαση χορηγήθηκε σε 294 περιπτώσεις. ∆ηλαδή το ποσοστό των 
θετικών απαντήσεων στο αρχικό στάδιο ανέρχεται σε 88% (87% κατά τη 
διάρκεια της προηγούµενης χρήσης). 

1.2. Επιβεβαιωτικές αιτήσεις 
  
 Όπως αναφέρθηκε (βλ. ΙΙΙ, σηµείο 1), ο αριθµός των επιβεβαιωτικών αιτήσεων 

αυτό το έτος είναι 4. 
 
 Το ποσοστό επιβεβαίωσης των αρχικών αποφάσεων ήταν 75% δεδοµένου ότι η 

συνολική πρόσβαση χορηγήθηκε σε µια περίπτωση, σε συνέχεια επιβεβαιωτικής 
αίτησης. 

 
2. Λόγοι άρνησης 
 
 Όσον αφορά τις αρνητικές απαντήσεις (40 εκ των οποίων 8 µερικές) που βασίζονται 

στις εξαιρέσεις του άρθρου 4, η κατανοµή ανά λόγο άρνησης είναι η ακόλουθη: 
 
 Ο βασικός λόγος άρνησης είναι η εξαίρεση σχετικά µε την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής άρθρο 4, παράγραφος 1β) (39,5%), που ακολουθείται από την εξαίρεση σχετικά 
µε την προστασία της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, άρθρο 4, παράγραφος 3 
(33%)· αυτό οφείλεται στον σχετικά υψηλό αριθµό αιτήσεων σχετικά µε έγγραφα 
επιτροπολογίας σε µια φάση της διαδικασίας όπου τα έγγραφα αυτά δεν είναι δυνατόν 
ακόµη να κοινοποιηθούν στο κοινό (πρβλ. κεφάλαιο ΙΙΙ). 

 
V. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΚΑΙ 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
 Ο αριθµός των καταγγελιών που υποβλήθηκαν κατά του Κοινοβουλίου σχετικά µε την 

άρνηση χορήγησης πρόσβασης σε ορισµένα έγγραφα παραµένει περιορισµένος. Ωστόσο, 
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µια νέα καταγγελία κατατέθηκε στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή κατά τη διάρκεια του έτους 
2007. 

 
1. Τρέχουσες καταγγελίες 
 
 Επί του παρόντος δύο φάκελοι καταγγελιών κατά του Κοινοβουλίου συνεχίζουν να 

εξετάζονται από το ∆ιαµεσολαβητή. Καταγγελία 3643/2005/GK και Καταγγελία 
655/2006/SAB (βλ. προηγούµενες ετήσιες εκθέσεις). 

 
2. Νέες καταγγελίες 
 
 Μια νέα καταγγελία κατατέθηκε στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή κατά τη διάρκεια του 

έτους 2007: 
 
 Καταγγελία 793/2007 της 16.03.2007 
 
 Η καταγγελία αφορά την άρνηση δηµοσιοποίησης πολλών διοικητικών εγγράφων 

σχετικά µε τη διαδικασία χρηµατοδότησης για την κατασκευή των κτηρίων D4/D5 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Η άρνηση βασίστηκε στην προστασία των 
εµπορικών συµφερόντων, συµπεριλαµβανοµένης και όσον αφορά της διανοητικής 
ιδιοκτησίας (άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτη παύλα του κανονισµού). Τα έγγραφα που 
ζητήθηκαν προέρχονται από ιδιωτικές εταιρείες και περιλαµβάνουν οικονοµικές 
πληροφορίες των οποίων η δηµοσιοποίηση θα έβλαπτε τα εµπορικά συµφέροντα αυτών 
των εταιρειών. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν στη 
γνώση του στο πλαίσιο της διαδικασίας καλύπτονται ως εκ της φύσεώς τους από το 
επαγγελµατικό απόρρητο και δεν είναι δυνατόν να δηµοσιοποιηθούν στο κοινό γενικώς. 

 
3. Εκδοθείσες αποφάσεις 
 
 Έως τώρα, καµία δικαστική προσφυγή δεν ασκήθηκε κατά του Κοινοβουλίου σε 

συνέχεια άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα βάσει του κανονισµού (ΕΚ) 1049/2001. 
 
 Ωστόσο, κατά την περίοδο αναφοράς, 3 σηµαντικές αποφάσεις στις οποίες εµπλέκονται 

τα άλλα όργανα, εκδόθηκαν σχετικά. 
 
 - T-36/04 της 12/09/2007, ΄Ενωση διεθνούς Τύπου (ΑPI) κατά Επιτροπής της οποίας 

αντικείµενο ήταν η πρόσβαση στα "υποµνήµατα" που κατατέθηκαν από την Επιτροπή 
σε εκκρεµείς και/ή περατωθείσες δικαστικές υποθέσεις. 

 
 Το ∆ικαστήριο αναγνωρίζει ότι οι διάδικοι έχουν το δικαίωµα να υπεραµύνονται των 

συµφερόντων τους ανεξαρτήτως κάθε εξωτερικής επιρροής και ότι η εγγύηση 
ανταλλαγής πληροφοριών και γνωµών, ελεύθερων από κάθε εξωτερική επιρροή, είναι 
δυνατόν να απαιτεί προς το συµφέρον της εύρυθµης λειτουργίας της δικαιοσύνης, να 
στερεί την πρόσβαση του κοινού στα υποµνήµατα των οργάνων αφ' ης στιγµής το 
περιεχόµενό τους δεν αποτέλεσε αντικείµενο συζήτησης ενώπιον του δικαστού. Κατά 
συνέπεια, καθ' όσο διάστηµα µια ακροαµατική διαδικασία δεν πραγµατοποιήθηκε 
ακόµη, το Πρωτοδικείο δέχεται ότι το όργανο αρνείται να κοινοποιήσει τα υποµνήµατά 
του χωρίς να προβεί σε συγκεκριµένη εξέταση του περιεχοµένου τους. 

 Αντιθέτως, µετά τη διεξαγωγή της ακροαµατικής διαδικασίας, το όργανο έχει την 
υποχρέωση να προβεί σε µια συγκεκριµένη εκτίµηση κάθε ζητούµενου εγγράφου 
προκειµένου να επαληθεύσει, λαµβανοµένου υπόψη του περιεχοµένου του, εάν µπορεί 
να δηµοσιοποιήσει ή εάν η δηµοσιοποίηση θα προσέβαλε τη δικαστική διαδικασία στην 
οποία αναφέρεται. 
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 - Τ-194/04 της 08/11/2007, The Bavarian Lager Co.Ltd κατά Επιτροπής 
 
 Το Πρωτοδικείο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής που αρνείται την πλήρη 

πρόσβαση στα πρακτικά µιας συνεδρίασης που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο µιας 
διαδικασίας επί παραλείψει βάσει της αρχής της προστασίας των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Η απόφαση συνιστά την πρώτη τοποθέτηση ενός κοινοτικού 
δικαστικού οργάνου όσον αφορά τη σχέση µεταξύ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001, σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κοινοτικά θεσµικά όργανα και 
οργανισµούς (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σελ. 1). Η απόφαση κρίνει ότι η δηµοσιοποίηση 
του ονόµατος ενός προσώπου δεν προσβάλει αναγκαστικά το δικαίωµα στην ιδιωτική 
ζωή του τελευταίου και ότι η απλή αναφορά ενός προσώπου σε ένα έγγραφο δεν 
δικαιολογεί την άρνηση δηµοσιοποίησης του εν λόγω εγγράφου. Η εξαίρεση που 
προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, υπό β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 
δεν αφορά παρά µόνον τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι ικανά να 
προσβάλουν συγκεκριµένα και πραγµατικά το σεβασµό της ιδιωτικής ζωής και την 
ακεραιότητα του ατόµου. 

 
 - C-39/05 P και C-52/05 P της 29/11/2007, Σουηδία και Maurizio Turco κατά 

Συµβουλίου σχετικά µε την άρνηση πρόσβασης σε νοµική γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας του Συµβουλίου. 

 Τα συµπεράσµατα επιβεβαιώνουν ότι ο όρος "νοµική γνωµοδότηση" σύµφωνα µε το 
άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερη παύλα, του κανονισµού περιλαµβάνει όχι µόνο τις 
νοµικές γνωµοδοτήσεις που συντάσσονται στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών 
αλλά επίσης τις νοµικές γνωµοδοτήσεις σχετικά µε νοµοθετικές πράξεις. 

 
 Για λεπτοµερείς πληροφορίες των διαφόρων προσφυγών και αποφάσεων, 

παραπέµπουµε στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής7 και του Συµβουλίου8. 
 

VI. ΑΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
  

1. Επιγραµµική προσπελασιµότητα των νοµοθετικών εγγράφων 
 
 Κατά τη διάρκεια του έτους 2007, εισήχθη στο διαδίκτυο µια νέα επιγραµµική σελίδα 

έρευνας στην ιστοθέση του Κοινοβουλίου (Europarl) η οποία επιτρέπει, εκτός από το 
δηµόσιο Μητρώο την πρόσβαση ειδικά και µε πιο εύκολο τρόπο στα έγγραφα των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών: 

 
 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/globalSearch.do?language=FRc 
 
 ανά είδος εγγράφων, διαδικασία ή κοινοβουλευτική επιτροπή. 
 
 Επίσης, σε επίπεδο των εγκριθέντων κειµένων στην ολοµέλεια, µια ειδική ιστοσελίδα 

(κύκλος ζωής στην ολοµέλεια) προσφέρει, για κάθε εγκριθέν κείµενο, άµεσες συνδέσεις 
προς το κατατεθέν κείµενο, τις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην ολοµέλεια επί 
του θέµατος και τις ψηφοφορίες (και αιτιολογήσεις ψήφου). 

 
2. ∆ηµοσιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 
8 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g 
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 Προκειµένου να βελτιωθεί η αναγνωσιµότητα της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και 
όπως είχε ήδη επισηµανθεί στην προηγούµενη ετήσια έκθεση, οι συνεδριάσεις 
ολοµελείας του Κοινοβουλίου είναι προσπελάσιµες (εικόνα/ήχος) επιγραµµικά 
(streaming) µε δυνατότητα τηλεφόρτισης στοχοθετηµένων αποσπασµάτων σε όλες της 
γλώσσες. 

 
 Παράλληλα, ένα σχέδιο streaming των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών είναι υπό ανάπτυξη. Από το 2004, εκδόθηκαν τακτικά µε streaming 
ορισµένες συνεδριάσεις ενώ πραγµατοποιείται προοδευτική αύξηση του αριθµού των 
γεγονότων και των συνεδριάσεων των επιτροπών που καλύπτονται. Πρέπει να 
επισηµανθούν οι τεχνικές δυσχέρειες αυτού του είδους ανάπτυξης δεδοµένου ότι 
εµπλέκονται 23 γλώσσες και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν παράλληλα. 

 
3. ∆ιοργανική συνεργασία 
 
 Η διοργανική επιτροπή, που προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2 του κανονισµού 

(ΕΚ) 1049/2001, συνεδρίασε σε πολιτικό επίπεδο µια φορά κατά τη διάρκεια του έτους, 
ενώ η συνεδρίαση είχε οργανωθεί από το Κοινοβούλιο. Η επιτροπή εξέτασε ιδίως το 
αποτέλεσµα της δηµόσιας διαβούλευσης που διοργανώθηκε από την Επιτροπή βάσει 
Πράσινης Βίβλου που δηµοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2007 ενόψει της αναθεώρησης 
της νοµοθεσίας σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα9. 

 
 Οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή του κανονισµού στα τρία όργανα 

συνέχισαν, κατά τη διάρκεια του έτους 2007, ένα συνεχή διάλογο επί των νοµικών και 
τεχνικών θεµάτων.  

 
VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Μια σταθεροποίηση του συνολικού αριθµού των αιτήσεων πρόσβασης (1865) σηµειώθηκε αυτό το 
έτος. Στο νοµοθετικό τοµέα, τα έγγραφα είναι όλο και περισσότερο προσπελάσιµα από µέσα 
(ειδικές σελίδες διαδικτύου) άλλα από το Μητρώο και αυτό συνέβαλε πιθανόν σ' αυτή τη 
σταθεροποίηση. 
 
Το 18% (15% κατά την προηγούµενη χρήση) του συνόλου ήτοι 334 αιτήσεις αντιστοιχούν σε 
έγγραφα τα οποία δεν είχαν δηµοσιοποιηθεί προηγουµένως. 
 
Η ανάλυση των αιτήσεων ανά τοµέα ενδιαφέροντος καταδεικνύει, όπως κατά το προηγούµενο έτος, 
αύξηση των αιτήσεων που αφορούν έγγραφα αποκαλούµενα της επιτροπολογίας (+ 7%) καθώς 
και την αλληλογραφία που δεν είναι άµεσα προσπελάσιµη (12%). 
 
Η κατανοµή των αιτήσεων ανά κοινωνικοεπαγγελµατικές κατηγορίες δεν διαφοροποιήθηκε σε 
σχέση µε τις προηγούµενες χρήσεις. Οι αιτήσεις που προέρχονται από πανεπιστηµιακούς κύκλους 
παραµένουν οι πλέον πολυάριθµες (37%) καθώς και αυτές από διάφορες οµάδες συµφερόντων, τις 
ΜΚΟ και τις επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των αιτήσεων. Η αγγλική 
γλώσσα είναι η πλέον χρησιµοποιούµενη. 
 
Το ποσοστό θετικών απαντήσεων, λαµβανοµένων υπόψη µόνο των αιτήσεων που αφορούν 
έγγραφα που ποτέ δεν έχουν δηµοσιευθεί, είναι ανώτερο του 80%. 
 
Ο λόγος άρνησης του οποίου επίκληση γίνεται τις περισσότερες φορές είναι η εξαίρεση σχετικά µε 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής, άρθρο 4, παράγραφος 1β (39,5%) και η εξαίρεση σχετικά µε 
την προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, άρθρο 4, παράγραφος 3 (33%) του 
                                                 
9 βλ. ειδική ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_fr.htm 
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κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 που οφείλεται στην αύξηση του αριθµού των αιτήσεων που 
αφορούν έγγραφα επιτροπολογίας. 
 
Ο αριθµός των επιβεβαιωτικών αιτήσεων (άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001) 
ανέρχεται σε 4 το 2007. 
 
Μια νέα καταγγελία στο ∆ιαµεσολαβητή υποβλήθηκε το 2007 σε συνέχεια άρνησης βάσει του 
άρθρου 4 παράγραφος 2, πρώτη παύλα, προστασία των εµπορικών συµφερόντων. 
 
Το Πρωτοδικείο αποφάσισε για πρώτη φορά για τις σχέσεις µεταξύ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
45/2001, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία προσωπικού 
χαρακτήρα από τα κοινοτικά θεσµικά όργανα και οργανισµούς. Ετάχθη υπέρ της υπόθεσης ότι η 
εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 υπό β) του κανονισµού1049/2001 δεν 
αφορά παρά τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι ικανά να προσβάλουν το σεβασµό της 
ιδιωτικής ζωής και την ακεραιότητα του ατόµου. 
 
Όσον αφορά τα κανονιστικά και διοικητικά µέτρα, στις 17 Νοεµβρίου 2007 ο Γενικός Γραµµατέας, 
κατόπιν προτάσεως της επιτροπής αποχαρακτηρισµού των εγγράφων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ενέκρινε απόφαση σχετικά µε τον αποχαρακτηρισµό του 80% των εγγράφων που 
περιλαµβάνονται στο αρχείο της Πρώτης Προέδρου του άµεσα εκλεγµένου Κοινοβουλίου, κυρίας 
Simone Veil. 
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS - Register 2007 
(situation on 31/12/2007) 

 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

637 1106 1245 1814 1917 1865 
 
2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

N/A 165 186 298 283 334 

 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 11 12 103 54 45 
 
4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN IN  2004 : 1 -  2005 : 2  -  2006 : 1  -  2007 : 1 
 
 

Progress of the number of requests introduced through the Register 

Progression of requests from 2002 to 2007
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1   Refusal confirmed (article 4, paragraph 2 of Regulation (CE) n° 1049/2001) 
2   Refusal confirmed (article 4, paragraph 1 b) of Regulation (CE) n° 1049/2001) 
3   Partial access granted in 1 case 
4   Partial access granted in 2 cases 
5   Access granted in 1 case 
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BG - - - - - 0,45% 

ES 11,62% 8,35% 8,10% 5,07% 8,05% 5,36% 

CS - - - 0,83% 0,73% 0,80% 

DA 0,78% 0,72% 0,48% 0,55% 0,52% 0,32% 

DE 17,27% 16,70% 15,48% 18,52% 13,09% 10,88% 

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

EL 1,41% 0,81% 1,43% 0,55% 0,94% 1,29% 

EN 28,10% 41,29% 41,03% 43,66% 41,42% 45,42% 

FR 23,39% 16,79% 16,90% 12,57% 21,23% 16,35% 

IT 10,20% 7,45% 6,11% 3,86% 3,91% 5,68% 

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

LT - - - - - 0,11% 

HU - - 0,24% 0,39% 0,73% 0,54% 

MT - - - 0,06% - 0,05% 

NL 3,61% 4,58% 6,59% 9,26% 5,95% 6,92% 

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

PT 2,04% 1,53% 1,19% 1,27% 1,30% 1,02% 

RO - - - - - 0,95% 

SK - - 0,16% 0,44% 0,68% 0,32% 

SL - - - - 0,21% 0,05% 

FI 0,40% 0,63% 0,47% 0,66% 0,57% 0,27% 

SV 0,78% 1,17% 1,19% 0,66% 0,37% 0,43% 

AUTRES 0,06 0,08 - - 0,10% 0,48% 

 



C 

 
 
6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BELGIUM 15,38% 12,93% 15,16% 14,28% 18,10% 15,98% 

BULGARIA - -    -    - - 0,81% 

CZECH REPUBLIC 0,94% 0,63% 1,03% 1,43% 1,41% 1,39% 

DENMARK 1,57% 1,8% 0,87% 0,88% 0,83% 0,91% 

GERMANY 14,6% 18,31% 16,75% 15,05% 14,50% 11,26% 

ESTONIA - 0,09% - 0,11% 0,16% 0,27% 

GREECE 1,73% 1,44% 1,90% 1,10% 1,25% 2,41% 

SPAIN 8,48% 7,72% 6,90% 4,41% 4,69% 5,68% 

FRANCE 13,34% 10,50% 11,83% 9,87% 13,09% 10,35% 

IRELAND 0,63% 1,62% 0,87% 1,27% 0,73% 1,82% 

ITALY 11,30% 9,25% 7,46% 4,36% 5,06% 8,74% 

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

LATVIA 0,31% 0,18% 0,16% 0,22% 0,89% 0,05% 

LITHUANIA 0,16% 0,27% 0,32% 0,17% - 0,05% 

LUXEMBURG 0,16% 1,35% 1,43% 0,83% 2,03% 2,20% 

HUNGARY 0,16% 0,36% 1,51% 0,99% 0,89% 0,75% 

MALTA 0,16% 0,27% 0,24% 0,44% 0,16% 0,11% 

THE NETHERLANDS 3,92% 4,13% 4,52% 9,10% 7,41% 9,71% 

AUSTRIA 2,35% 1,53% 1,35% 3,69% 1,25% 1,72% 

POLAND 1,26% 1,17% 1,98% 3,03% 3,23% 3,27% 

PORTUGAL 2,83% 1,71% 1,59% 1,16% 1,62% 0,91% 

ROMANIA - -    -    - - 1,74% 

SLOVENIA - 0,54% 0,08% - 0,37% 0,27% 

SLOVAKIA 0,16% 0,54% 0,16% 0,55% 0,78% 0,38% 

FINLAND 0,78% 0,72% 0,71% 1,10% 0,99% 0,43% 

SWEDEN 1,10% 1,71% 2,38% 1,05% 0,83% 0,91% 
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

UNITED KINGDOM 6,91% 6,28% 5,63% 9,59% 5,53% 6,86% 

CANDIDATE COUNTRIES 
(Croatia,Turkey) 

0,47% 1,89% 2,62% 3,64% 3,96% 1,18% 

THIRD COUNTRIES 8,63% 9,61% 10,79% 7,00% 7,51% 0,05% 

NON SPECIFIED 2,67% 3,23% 1,67% 4,24% 2,50% 10,08% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

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

20,96% 27,36% 24,57% 20,59% 21,39% 21,95% 

JOURNALISTS 1,72% 2,12% 1,71% 6,47% 2,88% 2,86% 

LAWYERS 5,84% 3,37% 5,35% 4,04% 6,48% 6,49% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

38,14% 35,36% 35,95% 34,60% 39,39% 36,69% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

5,84% 4,91% 3,53% 2,79% 3,49% 4,03% 

PUBLIC AUTHORITIES 
(other than EU institutions) 8,59% 5,39% 7,17% 4,27% 5,10% 4,61% 

MPE, MPE ASSISTANT 1,03% 2,31% 1,59% 1,84% 1,33% 1,30% 

OTHERS 
(Pensioners, 
unemployed, etc.) 

17,87%% 19,17% 20,14% 25,40% 19,94% 22,08% 
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8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 
 
 

  20021  20032   20043 20054  20065 20076 

ARTICLE 4.1a) PROTECTION 
PUBLIC INTEREST  

12,50% 13,16%      6,25% 

ARTICLE 4.1b) PROTECTION 
PRIVACY AND INTEGRITY OF 
THE INDIVIDUAL 

12,50% 23,68% 63,64% 77,78% 24,44% 39,58% 

ARTICLE 4.2.1E PROTECTION 
COMMERCIAL INTEREST 

      1,85%  8,88% 10,42% 

ARTICLE 4.2.2E PROTECTION 
COURT PROCEEDINGS AND 
LEGAL ADVICE 

75% 60,53% 18,18% 12,96% 24,44 % 8,33% 

ARTICLE 4.2.3E PROTECTION 
INSPECTIONS AUDITS 

    18,18% 1,85%  2,08% 

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

  2,63%   5,56% 40% 33,33% 

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



G 

 
9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION 

1049/2001  
 
 

 20021  20032   20043 20054  20065 20076 

NON-IDENTIFIED DOCUMENTS  
 76,36% 50,63% 66,13% 43,94% 31,88% 30,30%

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  7,27% 1,27% 1,61% 9,85% 5,80% 0,76% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER ORGAN  16,36% 48,10% 32,26% 8,33% 5,07% 3,03% 

REQUEST WITHDRAWN  
 - - -  3,03% 12,32% 8,33% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  - - -  34,85% 44,93% 57,58%

 

                                                 
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 
6 Total number of refusals : 132 



 

H

10.  TYPE OF DOCUMENTS  
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
 % % % % % 
1. Documents  relating to parliamentary activity 35,61   34,60 0,08  46,22   48,25 0,05  42,39 0,12  

Rules of Procedure  0,80   0,25      0,32   0,41  
Members' activities  0,70   2,90   7,53   3,84 0,11  2,89  

Member's declarations of financial interests   0,50   0,08   0,22   0,11   0,12 
Parliamentary questions and answers   0,20   2,82   7,31   3,40   2,59 
Written declarations (Art. 116)            0,22   0,18 

Plenary Documents  22,94 22,84  20,08 2,90  24,45 7,31  29,68   25,29  
Agendas            0,05    
Tabled texts (motions for resolution/reports)   0,10   8,96   9,71   12,04   9,61 
Amendments      0,50   0,22   1,08   0,77 
Adopted Texts (including Interinstitutional Agreements)      6,64   6,79   14,42   11,67 
Minutes         0,07   0,59   0,47 
Verbatim report of proceedings (debates)      0,91   0,67   1,40   2,3 
Roll-call votes      0,17   0,22   0,05   0,47 

Committees and Delegations  1,91   4,98 3,15  9,91 7,53  9,12   9,62  
Agendas            0,05   0,12 
Working documents         0,52   6,32   4,36 
Communications to Members   0,10   0,17   0,07   0,49   0,18 
(Draft) opinions      0,41   0,15   0,27   0,59 
Draft reports         0,67   0,70   1,59 
Amendments      0,17   0,22   0,32   0,47 
Minutes      0,83   0,45   0,38   0,83 
Verbatim - tapes   1,81   0,25   0,30   0,54   0,88 

Conciliation     0,08      0,54   0,29  
Studies/Research Notes     2,24   1,79   1,35   2,3  
Political bodies  9,25 9,15  2,66 1,33  2,54 1,79  3,35   3,43  

Bureau      1,08   0,75   2,97   2,36 
Conference of Presidents            0,16   0,29 
Conference of Committee Chairmen               0,06 
Quaestors   0,10   0,25      0,22   0,12 



I 

 
2. General information documents 11,17   42,83   29,38   22,03   20,34 0,12  

Press            0,11   0,24 
Legislation      24,90   17,23   12,69   11,62 
Official Publications      0,58   0,89   3,56   2,77 
UE Policies      4,65   2,61   1,51   1,65 
Competitions/Recruitment      0,08   0,30   0,43   0,29 
Treaties      5,81   3,43   1,13   1,24 
Official Journal      2,24   1,42   1,03   0,88 
Tenders/Grants      0,50   0,22   0,54   0,77 
Activities PE/UE (Bulletin)   10,16   3,07   2,68   0,38   0,29 
Composition PE   1,01   1   0,60   0,65   0,47 

3. Documents of other institutions 28,07   6,55  0,66 5,44  0,67 10,75   12,74   
Council      1,33   1,34   0,54   0,71 
Commission      4,56   3,43   9,94   11,62 
Economic and Social Committee (ESC)            0,11   0,12 
Committee of Regions (CoR)                
Court of Justice            0,16   0,29 
Court of Auditors (CA)         0,07       
European Investment Bank (EIB)                

4. Third parties documents 11,27   10,21   13,12   12   14,16   
Correspondence   5,43   7,05   10,44   9,94   12,15 
Petitions   0,70   1,58   1,19   0,92   1,12 
Political Groups            0,43   0,18 
Member States documents   0,60   0,25   0,45   0,22   0,18 
Third countries documents            0,11    
International organisations documents   4,53   1,33   1,04   0,38   0,53 

5. Administrative documents 1,41   0,42   0,90   1,24   1,53 0,06  
Legal opinions         0,30   0,38   0,35 
Administration bodies / Personal dossiers            0,86   0,94 
Award of contract      0,25         0,18 

6. Other 7,75   2,24   2,68   1,51   2,30   
7. Non-identified document 4,73   3,15   2,24   4,21   5,66   
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