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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα έκθεση, που καλύπτει το έτος 2010, αφορά την εφαρµογή από το Κοινοβούλιο 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 Επιτροπής

1. Συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 17 
παράγραφος 1 του ανωτέρω κανονισµού και µε το άρθρο 104 παράγραφος 7 του Κανονισµού 
του Κοινοβουλίου.  
Η έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις πρακτικές πτυχές της πρόσβασης του κοινού σε 
έγγραφα στο Κοινοβούλιο το 2010 και, ειδικότερα, σχετικά µε το δηµόσιο µητρώο εγγράφων 
του Κοινοβουλίου και σχετικά µε τις ποικίλες διοικητικές και τεχνικές αλλαγές που επήλθαν 
µετά την αναθεώρηση του Κανονισµού. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά µε καταγγελίες 
υποβληθείσες στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, δικαστικές προσφυγές και σχετική νοµολογία, 
εφιστάται δε η προσοχή στην απόφαση του ∆ικαστηρίου της 29ης Ιουνίου 2010 στην υπόθεση 
Bavarian Lager.  
Οι πίνακες στο τέλος του εγγράφου περιέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την 
επεξεργασία των αιτήσεων πρόσβασης και την αναζήτηση πληροφοριών στην ιστοθέση του 
Κοινοβουλίου.  

II. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

1. Νέος κατάλογος κατηγοριών εγγράφων στα οποία επιτρέπεται άµεση πρόσβαση 

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση για το 2009, µετά την έναρξη ισχύος του νέου 
Κανονισµού του Κοινοβουλίου τον Ιούλιο 20092 εγκρίθηκε αναθεωρηµένος κατάλογος 
κατηγοριών εγγράφων του Κοινοβουλίου στα οποία επιτρέπεται η άµεση πρόσβαση του 
κοινού στις 8 Μαρτίου 2010 (πρώην παράρτηµα XV του Κανονισµού, που εγκρίθηκε την 
εποχή εκείνη από την ολοµέλεια). 

Κατ’ εφαρµογή των νέων διατάξεων του άρθρου 104 παράγραφος 3 του Κανονισµού αυτός ο 
κατάλογος εµφανίζεται στην ιστοθέση του Κοινοβουλίου υπό την επικεφαλίδα «πληροφορίες 
σχετικά µε την πρόσβαση σε έγγραφα».  

Η επιλογή µιας διαδικασίας που προβλέπει έγκριση από το Προεδρείο και όχι από την 
ολοµέλεια αντικατοπτρίζει την επιθυµία να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη ευελιξία 
για την περίπτωση κατά την οποία χρειάζεται να τροποποιηθεί ο κατάλογος. 

  

                                                 
1 
ΕΕ αριθ. L 145, 31.5.2001, σ. 43     

2 Απόφαση 5ης Μαΐου 2009 (P6_TA(2009)0359) 
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2. Ηλεκτρονικό µητρώο: βελτιωµένο περιεχόµενο, ευκολότερη αναζήτηση 

2.1.  Νέα ιστοσελίδα  

Το 2010 δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της ιστοσελίδας του µητρώου από την 
άποψη της ποιότητας των παρεχόµενων εγγράφων, της ταχύτητας αναζήτησης και της 
εργονοµίας.  

 
Η νέα διασύνδεση είναι φιλικότερη προς το χρήστη αλλά διατηρεί τις λειτουργίες αναζήτησης 
(απλή, σύνθετη, κατά είδος εγγράφου) στην οποία οι χρήστες έχουν ήδη συνηθίσει. Η 
σηµαντικότερη καινοτοµία είναι η δυνατότητα ταξινόµησης και εξειδίκευσης των 
αποτελεσµάτων χρησιµοποιώντας κριτήρια επιλογής, π.χ. συντάκτης, κοινοβουλευτική 
περίοδος, έτος, τύπος εγγράφου, αρχή. 

 
Με τη χρήση αυτών των κριτηρίων, όταν παρέχονται τα αποτελέσµατα η νέα διασύνδεση 
εµφανίζει όχι µόνον το συνολικό αριθµό των λαµβανόµενων αποτελεσµάτων στη γλώσσα 
αναζήτησης που επιλέγει ο χρήστης, αλλά και το συνολικό αριθµό των αντίστοιχων εγγράφων 
που διατίθενται σε άλλες γλώσσες. 
  
Επιπλέον, το αρχικό ερώτηµα αναζήτησης συνεχίζει να εµφανίζεται στο πάνω µέρος της 
σελίδας αποτελεσµάτων οπότε το σηµείο εκκίνησης και η διαδροµή που οδήγησε στον 
κατάλογο εγγράφων µπορεί να επαληθεύεται ανά πάσα στιγµή. Ο κατάλογος µπορεί να 
εµφανίζεται κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κατά ηµεροµηνία ή κατά αριθµό εγγράφου.   
 
Μεταξύ των βελτιώσεων περιλαµβάνονται οι κατά πολύ υψηλότερες ταχύτητες, η επιλογή 
αναζήτησης µε λέξεις-κλειδιά στον τίτλο ή στο κείµενο του εγγράφου και η δυνατότητα (πολύ 
χρήσιµη για να ληφθεί επισκόπηση του θέµατος) ανασύστασης του φακέλου βάσει των 
συνδέσµων µεταξύ των εγγράφων που αποτελούν µέρος δοθείσης διαδικασίας. Η 
προγνωστική δακτυλογράφηση (λειτουργία αυτόµατης συµπλήρωσης) καθιστά την 
αναζήτηση ακόµη πιο φιλική για τον χρήστη. 
 
Οι συνδροµητές στον κατάλογο διανοµής µπορούν τώρα να λαµβάνουν διάφορους τύπους 
εγγράφων δηµιουργώντας ενιαίο προφίλ χρήστη. 
 
Τέλος η νέα διασύνδεση σχεδιάσθηκε για χρήση από άτοµα που πάσχουν από διάφορες 
αναπηρίες, για παράδειγµα άτοµα µε µειωµένη όραση, που δεν µπορούν να κινηθούν στο 
δίκτυο χρησιµοποιώντας πληκτρολόγιο, ποντίκι ή οθόνη. 
 
Όλες αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν τόσο τις επιθυµίες που εξέφρασαν οι χρήστες οι 
οποίοι συµµετείχαν σε ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τα επίπεδα ικανοποίησής τους το 2009 
(βλ. ετήσια έκθεση για το 2009, σελίδα 4, για την ιστοθέση του µητρώου) όσο και την 
αποφασιστικότητα του Κοινοβουλίου να εφαρµόσει µια ακόµη πιο δραστική πολιτική 
διαφάνειας. 

 
2.2. Βελτιωµένο και αποτελεσµατικότερο περιεχόµενο  

Όσον αφορά το φάσµα των διαθέσιµων εγγράφων, οι αλλαγές στις διοργανικές συµφωνίες και 
η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας οδήγησαν: 
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− στη δηµιουργία νέων κατηγοριών (π.χ. κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές 
πράξεις, αιτιολογηµένες γνώµες των εθνικών κοινοβουλίων, έγγραφα σχετικά µε τη 
διαδικασία του προϋπολογισµού) και   

− σε αλλαγές ή βελτιώσεις στις υπάρχουσες κατηγορίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τα έγγραφα 
συνεδριάσεων (τροπολογίες σε εκθέσεις, σε έγγραφα B και C και σε κοινά ψηφίσµατα), τις 
πράξεις που εγκρίνει η ολοµέλεια (τα προσωρινά κείµενα διατίθενται τώρα χωριστά, καθώς 
και σε µορφή ηµερήσιου φυλλαδίου), οι ερωτήσεις των µελών προς τα όργανα του 
Κοινοβουλίου (άρθρο 29 παράγραφος 2 του Κανονισµού του Κοινοβουλίου), που 
δηµοσιεύονται µε τις απαντήσεις ή έγγραφα που συντάσσονται από τις αντιπροσωπείες του 
Κοινοβουλίου, η δηµοσίευση των οποίων δεν γίνεται ακόµη µε µηχανοργανωµένο 
σύστηµα. 

 
Η αύξηση του αριθµού των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων (γραπτές ερωτήσεις, άρθρο 117 
του Κανονισµού του Κοινοβουλίου), ο οποίος στην πράξη διπλασιάσθηκε σε σύγκριση µε το 
2009, οδήγησε σε αναθεώρηση της διαδικασίας µεταφοράς για να καλυφθεί η εξαψήφια 
αρίθµηση.  

Ξεκίνησαν και άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες µε σκοπό την επέκταση του φάσµατος 
των διαθέσιµων εγγράφων: στα παραδείγµατα περιλαµβάνεται η αυτόµατη δηµοσίευση των 
εγκριθέντων κειµένων (τελική εκδοχή) η δηµοσίευση των τελικών πρακτικών της 
συνεδρίασης (όλες οι γλώσσες) και βελτιωµένη γλωσσική κάλυψη (21 γλώσσες και όχι δύο) 
για τις ερωτήσεις που κατατίθενται για την Ώρα των Ερωτήσεων (άρθρο 116 του Κανονισµού 
του Κοινοβουλίου)· κάθε ερώτηση θα δηµοσιεύεται τώρα µε την απάντησή της. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, η βάση δεδοµένων του «µητρώου» περιείχε 362.217 αναφορές (που 
αντιστοιχούν σε 2.386.485 έγγραφα εάν ληφθούν υπόψη όλες οι γλώσσες, δεδοµένου ότι κάθε 
αναφορά στο µητρώο ενσωµατώνει όλες τις γλωσσικές εκδοχές του συγκεκριµένου 
εγγράφου), αύξηση περίπου κατά 20% σε σύγκριση µε το 2009·  90% των εγγράφων είναι 
άµεσα προσπελάσιµα µε τηλεφόρτωση από το ∆ιαδίκτυο κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.  

Τα δεδοµένα για τις επισκέψεις της ιστοσελίδας «∆ηµόσιο Μητρώο – Πρόσβαση στα 
έγγραφα» µέσω του διακοµιστή Europarl έχουν ως εξής (µηνιαίοι µέσοι όροι): αριθµός 
επισκέψεων 10.629, αριθµός ανοιγµένων σελίδων 19.573, αριθµός αναζητήσεων µε ειδικά 
κριτήρια 5.617.  

3.  Ευαίσθητα έγγραφα 

Το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 προβλέπει ειδικές διαδικασίες 
επεξεργασίας για τα «ευαίσθητα έγγραφα»3. ∆υνάµει της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου, 

                                                 
3 (…) "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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τα ευαίσθητα έγγραφα καταχωρίζονται στο µητρώο µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του 
συντάκτη τους. 

Το άρθρο 17 παράγραφος 1 του ιδίου κανονισµού ορίζει ότι η ετήσια έκθεση πρέπει να 
αναφέρει τον αριθµό των µη εγγεγραµµένων στο µητρώο ευαίσθητων εγγράφων. Το 2010 
κανένα ευαίσθητο έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001, δεν καταχωρήθηκε στο µητρώο. 

 

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

1. Συνολικός όγκος 

Ο συνολικός αριθµός αιτήσεων πρόσβασης τις οποίες εξέτασε η αρµόδια µονάδα το 2010 
ήταν 1.139.  

Ο αριθµός των αιτήσεων όσον αφορά έγγραφα µη δηµοσιοποιηµένα κατά το παρελθόν 
(αρχικές αιτήσεις µε τη στενή σηµασία του όρου, σύµφωνα προς το άρθρο 7 του Κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001) ανήλθε συνολικά σε 268 (273 το 2009), ή 23,5% του συνολικού 
αριθµού αιτήσεων που εξετάσθηκαν.  

Υπήρξαν πέντε επιβεβαιωτικές αιτήσεις (άρθρο 8 Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001) µετά 
από µια πρώτη άρνηση χορήγησης πρόσβασης.  

2. Κατηγορίες αιτούντων και γεωγραφική κατανοµή τους 

Όσον αφορά τις κοινωνικοεπαγγελµατικές κατηγορίες στις οποίες εµπίπτουν οι αιτούντες, το 
µεγαλύτερο ποσοστό των αιτήσεων εξακολουθεί να προέρχεται από ακαδηµαϊκούς: περίπου 
401%, ποσοστό πολύ παρόµοιο µε εκείνο του 2009.  
 
Όσον αφορά την γεωγραφική κατανοµή (κράτη µέλη της ΕΕ) των αιτούντων, τα στοιχεία 
είναι επίσης πολύ παρόµοια µε εκείνα των προηγούµενων ετών: κατά προσέγγιση 20% των 
αιτήσεων προήλθαν από άτοµα/οργανισµούς στο Βέλγιο, ακολουθούµενα από 
άτοµα/οργανισµούς στη Γαλλία (14%) και Γερµανία (12%). Οι αιτήσεις από τρίτες χώρες 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνόλου. 
 
Η πιο συχνή γλώσσα στη σύνταξη των αιτήσεων είναι η αγγλική (45%), ακολουθούµενη από 
τη γαλλική (24%), τη γερµανική (11%) και την ισπανική (σχεδόν 7%), επιβεβαιώνοντας την 
τάση των πρόσφατων ετών σύµφωνα µε την οποία παρατηρείται σηµαντική αύξηση του 
ποσοστού των αιτήσεων στα αγγλικά.  
 
Όσον αφορά τους τοµείς ενδιαφέροντος, οι στατιστικές για την αναζήτηση πληροφοριών στην 
ιστοσελίδα του µητρώου και οι αιτήσεις που ελήφθησαν για πρόσβαση σε (µη δηµόσια) 
έγγραφα δείχνουν ότι η αλληλογραφία, οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και τα έγγραφα 
επιτροπολογίας ήσαν οι κατηγορίες σε σχέση µε τις οποίες υποβλήθηκαν οι περισσότερες 
αιτήσεις. 
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IV. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

1. Ποσοστά θετικών απαντήσεων 

Το ποσοστό θετικών απαντήσεων σε (268) αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα µη 
δηµοσιοποιηµένα κατά το παρελθόν είναι 91% 244 εκ των οποίων οκτώ (3%) έλαβε άδεια 
µερικής πρόσβασης. Το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνει την ανοδική τάση των προηγούµενων 
ετών (µεγαλύτερη διαφάνεια). 

Το ποσοστό των αποφάσεων που επικυρώνουν την αρχική θέση σε σχέση µε επιβεβαιωτικές 
αιτήσεις, ήταν 100% (και οι πέντε επιβεβαιωτικές αιτήσεις απορρίφθηκαν). Στην περίπτωση 
τριών από τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις χορηγήθηκε µερική πρόσβαση σε σχέση µε την αρχική 
αίτηση. Από τις πέντε επιβεβαιωτικές αιτήσεις τρεις αφορούσαν νοµικές γνωµοδοτήσεις και 
δύο εσωτερικά διοικητικά έγγραφα. Έχει σηµασία ότι τρεις από τις πέντε επιβεβαιωτικές 
αιτήσεις υποβλήθηκαν από υπαλλήλους του Κοινοβουλίου, κατάσταση που εξετάζεται στους 
νέους κανόνες αναφορικά µε την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα του Κοινοβουλίου,  
κανόνες που υποβλήθηκαν στο Προεδρείο (βλ. κατωτέρω).   

2. Αριθµός και λόγοι αρνήσεων Το πρόβληµα των αιτήσεων που προέρχονται από 

το εσωτερικό του Κοινοβουλίου 

Οι αρνήσεις χορήγησης πρόσβασης λόγω εξαίρεσης κατά το άρθρο 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 ήταν 24, (ενώ το 2009 ανήλθαν σε 33). Η κατανοµή µε βάση τους λόγους 
είναι παρόµοια µε αυτή του προηγούµενου έτους.  

Κυριότερος λόγος άρνησης ήταν η εξαίρεση σε σχέση µε προστασία της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, άρθρο 4 παράγραφος 3 (37%), ακολουθούµενη από την εξαίρεση σε σχέση µε 
προστασία του ιδιωτικού βίου, άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) (25%) και από την 
εξαίρεση σε σχέση µε προστασία δικαστικής διαδικασίας και νοµικών γνωµοδοτήσεων, άρθρο 
4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο (12 %).  

Στο Κοινοβούλιο, οι αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα που υποβάλλονται ιδιαίτερα από 
βουλευτές ή βοηθούς αυτών και από υπαλλήλους (ή προσωπικό του Κοινοβουλίου σε άλλες 
κατηγορίες) αποτελούν πηγή διενέξεων, καθώς βασίζονται σε παρανόηση της φιλοσοφίας 
στην οποία στηρίζεται ο εν λόγω κανονισµός, τα άτοµα για τα οποία προορίζεται και το πεδίο 
των διαδικασιών του. 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δεν καλύπτει αιτήσεις για πρόσβαση βάσει ειδικών 
δικαιωµάτων που εκχωρούνται από άλλα κοινοτικά κείµενα όπως ο Κανονισµός Υπηρεσιακής 
Κατάστασης των Υπαλλήλων, ο Κανονισµός του Κοινοβουλίου, ο δηµοσιονοµικός 
κανονισµός, ο κανονισµός για την προστασία δεδοµένων, κ.λπ. Ειδικότερα, οι βουλευτές 
µπορούν να επικαλεσθούν το άρθρο 5 παράγραφος 3 του Κανονισµού του Κοινοβουλίου, ενώ 
οι υπάλληλοι, εκτός από τη χρήση των εσωτερικών εργαλείων αναζήτησης και των αρχείων, 
µπορούν να επικαλεσθούν τα άρθρα 25 και 90 παράγραφος 1 του Κανονισµού Υπηρεσιακής 
Κατάστασης των Υπαλλήλων.   

Οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά µε τις αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάµει του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 παράγουν αποτελέσµατα erga omnes, δηλαδή η 
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γνωστοποίηση ενός εγγράφου σε έναν βουλευτή ή έναν υπάλληλο ισοδυναµεί µε τη 
δηµοσίευση του εγγράφου αυτού στο ∆ιαδίκτυο. Πάντως, σε πολλές περιπτώσεις οι βουλευτές 
και οι υπάλληλοι δεν είχαν τέτοια πρόθεση και δεν κατανοούν γιατί οι κανόνες που 
εφαρµόζονται για το ευρύ κοινό εφαρµόζονται και γι' αυτούς. 

Το αποτέλεσµα είναι ότι όταν η διοίκηση του Κοινοβουλίου εξετάζει τις αιτήσεις που 
προέρχονται από υπαλλήλους δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, οι υπάλληλοι 
συχνά λαµβάνουν λιγότερες πληροφορίες από εκείνες που θα ελάµβαναν εάν είχαν υποβάλει 
αίτηση δυνάµει του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων ή εάν είχαν 
χρησιµοποιήσει τα προαναφερθέντα εσωτερικά εργαλεία αναζήτησης.  

Εκτός από τη βασική παρανόηση της έννοιας της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα, λόγος 
η ικανοποιητική αυτή κατάσταση µπορεί να οφείλεται και στις διαφορές ως προς τις 
προθεσµίες που επιβάλλουν τα άρθρα 7 και 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, αφενός, 
και ο Κανονισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων, ειδικότερα τα άρθρα 25 και 90 
παράγραφος 1, αφετέρου.   

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δίνει στο Κοινοβούλιο 15 εργάσιµες ηµέρες για να 
απαντήσει στις αιτήσεις, προθεσµία που µπορεί, σε ορισµένες περιστάσεις, να παραταθεί κατά 
άλλες 15 εργάσιµες ηµέρες. Αντίθετα, το άρθρο 25 του Κανονισµού Υπηρεσιακής 
Κατάστασης των Υπαλλήλων δεν ορίζει τέτοια προθεσµία και το άρθρο 90 ορίζει προθεσµία 
τεσσάρων µηνών. Η διαφορά αυτή ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να κάνουν χρήση της 
διαδικασίας του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, µε τις εξαιρετικά σύντοµες προθεσµίες 
του, και όχι εκείνης που προβλέπεται στον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης, µολονότι ο 
τελευταίος εφαρµόζεται πρωτίστως για τους υπαλλήλους. 

Αλλά και οι βουλευτές οµοίως δεν επωφελούνται πλήρως των θεσµικών δικαιωµάτων τους 
εάν υποβάλλουν αιτήσεις δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001· εάν χρησιµοποιούν 
τις διαδικασίες που προορίζονται ειδικά για την κάλυψη των αναγκών τους ως βουλευτών, 
επιτυγχάνουν καλύτερο αποτέλεσµα. Το άρθρο 5 του Κανονισµού του Κοινοβουλίου τους 
δίνει το δικαίωµα να συµβουλεύονται κάθε φάκελο που βρίσκεται στην κατοχή του 
Κοινοβουλίου ή µιας επιτροπής εξαιρέσει των ατοµικών φακέλων και των περιπτώσεων που 
καλύπτονται από τον Κανονισµό). 

V. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ, ∆ΙΚΑΣΤΙΚΈΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Αναφορές υποβληθείσες στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή
4
 

Το 2010 ο ∆ιαµεσολαβητής έκλεισε τις αναφορές 2682/2008/MAD (πρόσβαση σε στατιστικές 
που αφορούν την άδεια λόγω ασθενείας των βουλευτών) και 793/2007/(WP)BEH (ζητήµατα 
σχετικά µε τα κτίρια) χωρίς να διαπιστώσει ότι το Κοινοβούλιο ήταν ένοχο για κακή 
διοίκηση.  

Νέα αναφορά (900/2010/MF) σχετικά µε την άρνηση γνωστοποίησης εγγράφων του 
Κοινοβουλίου άνοιξε το 2010. Η αναφορά κατατέθηκε από υπάλληλο του Κοινοβουλίου και 

                                                 
4 Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις αναφορές, βλ. http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 
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αφορούσε πρόσβαση σε εσωτερικά έγγραφα (νοµική γνωµοδότηση και έκθεση λογιστικού 
ελέγχου). 

2. ∆ικαστικές προσφυγές 

Μια προσφυγή ασκήθηκε το 2010 για απόφαση του Κοινοβουλίου ληφθείσα κατ΄ εφαρµογή 
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001: υπόθεση T-190/10, Egan and Hackett κατά 
Κοινοβουλίου

5.  

3. Εκδοθείσες αποφάσεις 

Το 2010 εκδόθηκαν εννέα αποφάσεις (δεν παρατίθενται οι διατάξεις και οι προτάσεις του 
Γενικού Εισαγγελέα) σχετικά µε την πρόσβαση σε έγγραφα: 

− στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-355/04 και Τ-446/04, Co-Frutta Soc. coop. κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απόφαση της 19ης Ιανουαρίου 2010 όσον αφορά την εξαίρεση 
σχετικά µε την προστασία εµπορικών συµφερόντων τρίτων και την προηγούµενη συµφωνία 
κράτους µέλους,  

− στην υπόθεση C-362/08 P, Internationaler Hilfsfonds eV κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
απόφαση της 26ης Ιανουαρίου 2010 όσον αφορά την έννοια της ‘προσβαλλοµένης 
πράξεως’ κατά το άρθρο 230 ΕΚ, 

− στην υπόθεση T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απόφαση 
της 9ης Ιουνίου 2010 όσον αφορά εξαίρεση απτόµενη της προστασίας των δραστηριοτήτων 
έρευνας και ελέγχου, εξαίρεση απτόµενη της προστασίας των εµπορικών συµφερόντων, 
εξαίρεση απτόµενη της προστασίας της διαδικασίας λήψεως των αποφάσεων και εξαίρεση 
απτόµενη της προστασίας των νοµικών γνωµοδοτήσεων, 

− στην υπόθεση C-139/07 P, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Technische Glaswerke Ilmenau 
GmbH, απόφαση της 29ης Ιουνίου 2010 όσον αφορά την εκπλήρωση των σκοπών των 
δραστηριοτήτων έρευνας και την υποχρέωση του οικείου θεσµικού οργάνου για διενέργεια 
συγκεκριµένης και εξατοµικευµένης εξετάσεως του περιεχοµένου των διαλαµβανοµένων 
σε αίτηση προσβάσεως εγγράφων, 

− στην υπόθεση C-28/08 P, Επιτροπή κατά The Bavarian Lager, απόφαση της 29ης Ιουνίου 
2010 όσον αφορά  την προστασία προσωπικών δεδοµένων,  

− στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-514/07 P, C-528/07 P και C-532/07 P, Βασίλειο της 
Σουηδίας κατά Επιτροπής, απόφαση της 21ης Σεπτεµβρίου 2010 όσον αφορά πρόσβαση σε 
υποµνήµατα κατατεθέντα από την Επιτροπή στο πλαίσιο ενδίκων διαδικασιών ενώπιον του 
∆ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου, 

− στην υπόθεση T-439/08, Αγαπίου-Ιωσηφίδη κατά Επιτροπής Agence exécutive « 
Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2010 όσον 
αφορά την έννοια εγγράφων προερχόµενων από τρίτον, εξαίρεση σχετική µε την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόµου και εξαίρεση απτόµενη της 
προστασίας των εµπορικών συµφερόντων, 

                                                 
5 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:161:0055:0056:EL:PDF  
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− στην υπόθεση T-474/08, Dieter C. Umbach κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απόφαση της 
21ης Οκτωβρίου 2010 όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά µε σύµβαση 
συναφθείσα στο πλαίσιο του προγράµµατος TACIS και τη διαφορά µεταξύ του 
προσφεύγοντος και της Επιτροπής ενώπιον βελγικού αστικού δικαστηρίου, 

− στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-92/09 και C-93/09 (αίτηση του Verwaltungsgericht 
Wiesbaden, Γερµανία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως), απόφαση της 9ης 
Νοεµβρίου 2010 όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τη 
δηµοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους γεωργικών ενισχύσεων, 

− στις συνεκδικασθείσες αποφάσεις T-494/08 έως T-500/08 και T-509/08, Ryanair Ltd κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απόφαση της 10ης ∆εκεµβρίου 2010 όσον αφορά την πρόσβαση 
σε έγγραφα σχετικά µε διαδικασίες ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και την εξαίρεση 
σχετικά µε την προστασία των σκοπών των δραστηριοτήτων της επιθεωρήσεως, της 
έρευνας και του οικονοµικού ελέγχου. 

 
Τέλος, στο πλαίσιο σηµαντικών εξελίξεων στη σχετική νοµολογία το ∆ικαστήριο (µε την 
απόφασή του στην υπόθεση C-28/08P της 29ης Ιουνίου 2010, όσον αφορά την Bavarian 
Lager, όπως προαναφέρθηκε) ακύρωσε την απόφαση που εξέδωσε το Γενικό ∆ικαστήριο στις 
8 Νοεµβρίου 2007 (στην υπόθεση T-194/04) για το βασικό ζήτηµα της σχέσης µεταξύ των 
κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και (ΕΚ) αριθ. 45/2001, µε άλλα λόγια για τη σχέση 
µεταξύ δύο θεµελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου: διαφάνεια (άρθρο 15 της ΣΛΕΕ) 
αφενός, και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων (άρθρο 16 της ΣΛΕΕ), αφετέρου.  
Το ∆ικαστήριο στην απόφασή του έκρινε ότι οι δύο κανονισµοί επιδιώκουν διαφορετικούς 
σκοπούς, οπότε τα θεσµικά όργανα όταν δηµοσιοποιούν έγγραφα σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 πρέπει επίσης να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001, δεδοµένου ότι η γνωστοποίηση πληροφοριών µέσω της δηµοσιοποίησης 
εγγράφων συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων κατά την έννοια του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων και όλα τα θεσµικά 
όργανα της Ένωσης, τα οποία, µετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, υποχρεούνται 
να συµµορφώνονται προς την αρχή της διαφάνειας, πρέπει τώρα να λαµβάνουν πλήρως 
υπόψη τους αυτήν την νέα νοµολογία. 

 
Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις διάφορες προσφυγές και αποφάσεις, 
παραπέµπεται ο αναγνώστης στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής

6 (άµεσα ενδιαφερόµενο 
µέρος στις περισσότερες υποθέσεις) και του Συµβουλίου7, καθώς και στην ιστοσελίδα του 
∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8. 
 

VI. ∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. Το νέο «Μητρώο ∆ιαφάνειας»  

Στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη ∆ιαφάνεια» η Επιτροπή ξεκίνησε 
συζητήσεις για την πρακτική των οµάδων ειδικών συµφερόντων µε σκοπό να προσδιορισθεί 
επακριβώς ποιοι παράγοντες και οµάδες ειδικών συµφερόντων µπορούν να συµµετέχουν στην 

                                                 
6   http://ec.europa.eu/transport/costs/handbook/index_en.htm.  
7   http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=305&lang=en 
8   http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
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προετοιµασία και έγκριση νοµοθετικών πράξεων από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ. Από τη 
στιγµή που η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο

9 τάχθηκαν υπέρ της δηµιουργίας κοινού µητρώου, 
συστάθηκε οµάδα εργασίας για να εξετάσει τις επιπτώσεις ενός τέτοιου µητρώου σε όλες τις 
οµάδες ειδικών συµφερόντων (lobbyists) που έχουν πρόσβαση στο Συµβούλιο, την Επιτροπή 
ή το Κοινοβούλιο και το πεδίο για την κατάρτιση κοινού κώδικα δεοντολογίας.  

Το 2010 η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συνήψαν πολιτική συµφωνία στο πλαίσιο της 
οµάδας εργασίας, η οποία συνέταξε σχέδιο συµφωνίας για την καθιέρωση ενός «µητρώου 
διαφάνειας». Αυτό το µητρώο θα αντικαταστήσει τα ισχύοντα µητρώα των οµάδων 
συµφερόντων των δύο θεσµικών οργάνων.  

Η Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου εξετάζει επί του παρόντος το θέµα 
αυτό δυνάµει του άρθρου 127, µε βάση σχέδιο έκθεσης (εισηγητής: Carlo Casini). Μετά την 
έγκριση του σχεδίου συµφωνίας από την ολοµέλεια (που προβλέπεται για τον Μάιο 2011), το 
κοινό µητρώο προγραµµατίζεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο 2011.  

Ο στόχος του νέου κοινού µητρώου διαφάνειας είναι να παρέχουν «µονοαπευθυντική θυρίδα» 
για τους οργανισµούς που επιθυµούν να καταχωρηθούν ως εκπρόσωποι οµάδων ειδικών 
συµφερόντων και για το ευρύ κοινό που επιθυµεί να µάθει περισσότερα σχετικά µε τα φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα που δρουν ως εκπρόσωποι οµάδων ειδικών συµφερόντων. Όσοι επιθυµούν 
µπορούν επίσης να συµβουλεύονται τον πλήρη κατάλογο των εκπροσώπων οµάδων ειδικών 
συµφερόντων που συµµετέχουν στη διαµόρφωση και εφαρµογή των πολιτικών της Ένωσης. 

Το µητρώο καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που επιτελούνται µε σκοπό να επηρεασθεί η 
διεργασία λήψης αποφάσεων στα θεσµικά όργανα της ΕΕ. Όλοι οι εκπρόσωποι των µέσων 
ενηµέρωσης, µια οµάδα προβληµατισµού, µια επιχείρηση,  ένα συµβαλλόµενος ή ένα 
ανεξάρτητο κίνηµα που συµµετέχει στις συζητήσεις για χάραξη πολιτικής στα θεσµικά 
όργανα θα κληθεί να εγγραφεί στο µητρώο. Κάρτες εισόδου στα κτίρια του Κοινοβουλίου θα 
εκδίδονται µόνον για οργανισµούς και άτοµα που έχουν εγγραφεί στο µητρώο. 

2. ∆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, το άρθρο 15 παράγραφος 1 του οποίου ορίζει 
ότι «τα θεσµικά όργανα αναπτύσσουν καλές διοικητικές πρακτικές για να διευκολύνουν την 
άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης που ο παρών κανονισµός εγγυάται». 

Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου διοργανική επιτροπή δεν συνεδρίασε 
σε πολιτικό επίπεδο το 2010.  

   

                                                 
9  Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά µε την ανάπτυξη του πλαισίου 

των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων οµάδων ειδικών συµφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα 
(P6_TA(2008)0197). 
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VII.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Επί του παρόντος το ηλεκτρονικό Μητρώο περιέχει 362.217 αναφορές (που αντιστοιχούν σε 
2.386.485 έγγραφα εάν ληφθούν υπόψη όλες οι γλώσσες)· το 90% των εγγράφων αυτών είναι 
απευθείας προσπελάσιµα από το ∆ιαδίκτυο.  

Συνολικά 1.139 αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα υποβλήθηκαν µέσω της ιστοθέσης του 
Μητρώου το 2010. Η ελαφρά πτωτική τάση που παρατηρήθηκε τα τελευταία έτη είναι 
προφανώς το αποτέλεσµα της διάθεσης όλο και µεγαλύτερου αριθµού εγγράφων στο 
∆ιαδίκτυο, µέσω του ίδιου του ηλεκτρονικού Μητρώου, µε το διευρυνόµενο φάσµα 
αναφορών, και µέσω άλλων ειδικευµένων σελίδων του διακοµιστή Europarl. 

Ως προς την κατανοµή αυτών των αιτούντων κατά κοινωνικο-επαγγελµατική κατηγορία οι 
αιτήσεις που προέρχονται από ακαδηµαϊκούς κύκλους (κυρίως πανεπιστηµιακούς 
ερευνητές) εξακολουθούν να ισοδυναµούν µε το µεγαλύτερο µέρος του συνόλου (40%). Η 
πιο συχνά χρησιµοποιούµενη γλώσσα στη σύνταξη των αιτήσεων ήταν η αγγλική, 
ακολουθούµενη από τη γαλλική και τη γερµανική, κάτι που ίσχυε και στο παρελθόν.  

Οι 273 (το 23,5% του συνόλου) των αιτήσεων αυτών αφορούσαν έγγραφα µη 

δηµοσιοποιηµένα τη στιγµή υποβολής της αίτησης. Το ποσοστό θετικών απαντήσεων που 
αφορούν αυτή την κατηγορία ήταν 91%: πλήρης πρόσβαση χορηγήθηκε σε 236 περιπτώσεις 
και η µερική πρόσβαση σε άλλε οκτώ (βλ. πίνακα 8 συνηµµένο στην έκθεση). 

Όπως και στο 2008 οι περισσότερες αιτήσεις πρόσβασης σε µη δηµοσιοποιηµένα µέχρι την 
υποβολή της αίτησης έγγραφα αφορούσαν κυρίως τα έγγραφα επιτροπολογίας καθώς και την 
αλληλογραφία (ταχυδροµείο). 

Για 24 αιτήσεις υπήρξε άρνηση πρόσβασης καθ’ ολοκληρίαν ή µερικώς. Ο πιο συχνός λόγος 
άρνησης (37%) ήταν η εξαίρεση για λόγους προστασίας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
(άρθρο 4 παράγραφος 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001). Αυτό εξηγείται λόγω του ότι 
πολλές αιτήσεις πρόσβασης αφορούσαν έγγραφα επιτροπολογίας, και τα κείµενα 
εκτελεστικών µέτρων καθίστανται δηµόσια µόνο µετά την απόφαση της αρµόδιας επιτροπής. 
Συνεπώς, οι αιτήσεις αρχικά απορρίπτονται, αλλά στη συνέχεια χορηγείται πρόσβαση µόλις 
παρέλθει κάποιο χρονικό διάστηµα. Ο επόµενος πιο συχνός λόγος, στο 25% των 
περιπτώσεων, ήταν η προστασία του ιδιωτικού βίου – προσωπικά δεδοµένα (άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο β)).  Αυτά τα ποσοστά µοιάζουν πολύ µε εκείνα του 2009 (βλ. Πίνακα 
8 που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση). 

Υπήρξαν πέντε επιβεβαιωτικές αιτήσεις (άρθρο 8 Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001) µετά 
από µια πρώτη άρνηση χορήγησης πρόσβασης.  

Το 2010 ο ∆ιαµεσολαβητής έκλεισε τις αναφορές 2682/2008/MAD και 793/2007/(WP)BEH 
χωρίς να διαπιστώσει ότι το Κοινοβούλιο ήταν ένοχο για κακή διοίκηση. Νέα αναφορά 
(900/2010/MF) σχετικά µε την άρνηση γνωστοποίησης εγγράφων του Κοινοβουλίου άνοιξε 
το 2010. 

Το 2010 ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου κατά απόφασης που το Κοινοβούλιο 
είχε λάβει κατ’ εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 1049/2001, σχετικά µε εξαίρεση για λόγους 
προστασίας δεδοµένων.  
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Τέλος, στο πλαίσιο σηµαντικών εξελίξεων στη σχετική νοµολογία το ∆ικαστήριο (µε την 
απόφασή του στην υπόθεση C-28/08P της 29ης Ιουνίου 2010, όσον αφορά την Bavarian 
Lager, όπως προαναφέρθηκε) ακύρωσε την απόφαση που εξέδωσε το Γενικό ∆ικαστήριο 
(στην υπόθεση T-194/04) για το βασικό ζήτηµα της σχέσης µεταξύ των κανονισµών (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 και (ΕΚ) αριθ. 45/2001, µε άλλα λόγια για τη σχέση µεταξύ δύο θεµελιωδών 
αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου: διαφάνεια (άρθρο 15 της ΣΛΕΕ) αφενός, και της προστασίας 
των προσωπικών δεδοµένων (άρθρο 16 της ΣΛΕΕ), αφετέρου.  Ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας ∆εδοµένων και όλα τα θεσµικά όργανα της Ένωσης, τα οποία, µετά την έγκριση 
της Συνθήκης της Λισαβόνας, υποχρεούνται να συµµορφώνονται προς την αρχή της 
διαφάνειας, πρέπει τώρα να λαµβάνουν πλήρως υπόψη τους αυτήν την νέα νοµολογία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Στατιστικές σχετικά µε ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ και 
µε την αναζήτηση πληροφοριών στο ηλεκτρονικό µητρώο 

(κατάσταση στις 31/12/2010) 

 
 
1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΘΕΣΗΣ 

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
 
 

2008 2009 2010 

1300 1260 1139 

 
 
 

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
 

 

2008 2009 2010 

237 273 268 

 
 
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
 

2008 2009 2010 

131 3 5 

 
 

4. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ  
 
 

2008 2009 2010 

1 0 1 

 
 

                                                 
1
  Partial access granted in 4 cases and total access granted in 1 case 
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5. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 
 
 

ΓΛΩΣΣΑ 2008 2009 2010 

BG 0,77% 0,48% 1,93 % 

ES 5,62% 7,38% 6,59 % 

CS 0,23% 0,40% 0,81 % 

DA 1% 0,48% 0,61 % 

DE 12,77% 20,95% 10,74 % 

ET -  0,10 % 

EL 0,69% 0,56% 0,20 % 

EN 50,54% 37,06% 45,69 % 

FR 14,31% 18,89% 23,81 % 

IT 5,31% 4,60% 3,44 % 

LV 0,08%  0,10 % 

LT 0,08% 0,08% 0,10 % 

HU 0,54% 0,40% 0,81 % 

MT -  0,00 % 

NL 2,31% 3,25% 2,63 % 

PL 2,38% 1,35% 0,71 % 

PT 0,85% 1,11% 0,71 % 

RO 0,38% 0,95% 0,41 % 

SK 0,46% 0,56% 
- 
 

SL -  
- 
 

FI 0,38% 0,24% 0,10 % 

SV 1,31% 1,27% 0,51 % 

ΑΛΛΕΣ -  
- 
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6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 
 

 Χώρα 2008 2009 2010 

ΒΕΛΓΙΟ 21,08% 15,16% 20,57 % 

BΟΥΛΓΑΡIA 1% 0,56% 2,03 % 

ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0,46% 0,63% 1,42 % 

∆ΑΝΙΑ 1,15% 0,95% 1,62 % 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 11,77% 20,40% 12,46 % 

ΕΣΘΟΝΙΑ - 0,16% 0,10 % 

EΛΛA∆A 1,31% 0,48% 1,01 % 

ΙΣΠΑΝΙΑ 4,77% 7,14% 4,46 % 

ΓΑΛΛΙΑ 9,85% 11,51% 14,08 % 

IΡΛΑΝ∆ΙΑ 2,38% 1,27% 1,32 % 

ΙΤΑΛΙΑ 6% 5,32% 4,86 % 

ΚΥΠΡΟΣ 0,46% 0,16% 0,10 % 

ΛΕΤΟΝΙΑ 0,23% 0,16% - 

ΛΙΘΟΥANIA 0,23% 0,16% 0,20 % 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2,46% 4,44% 5,67 % 

OYΓΓAΡIA 0,46% 0,56% 0,91 % 

MAΛTA 0,15% 0,32% 0,30 % 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 3,38% 3,41% 4,96 % 

ΑΥΣΤΡΙΑ 1,08% 1,59% 1,62 % 

ΠΟΛΩΝΙΑ 2,92% 1,83% 1,01 % 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1% 0,87% 0,51 % 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0,92% 1,27% 0,71 % 

ΣΛΟΒENIA 0,46% 0,08% - 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 0,54% 0,56% 0,10 % 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 0,77% 0,24% 0,20 % 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 1,77% 1,75% 1,93 % 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 12,92% 8,73% 6,48 % 

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ  0,46% 0,32% 0,30 % 

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 10% 9,92% 10,94 % 

∆ΕΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ - 0,08% 0,10 % 
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7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επαγγελµατικός τοµέας 2008 2009 2010 

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 (βλ. λεπτοµερή πίνακα κατωτέρω) 54,06% 21,75% 20,47% 

 ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 0,11% 3,35% 7,12% 

 ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ 0,43% 13,11% 15,93% 

 ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 
 Πανεπιστηµιακή έρευνα 27,41% 41,36% 38,47% 

 
 ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ  
 Βιβλιοθήκες 2,28% 1,42% 2,33% 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 (εκτός των θεσµικών οργάνων της ΕΕ) 8,88% 13,62% 8,81% 

 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 1,41% 1,52% 1,55% 

 ΑΛΛΟΙ 
 (Συνταξιούχοι, άνεργοι, κ.λπ.) 5,42% 3,86% 5,31% 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2009 2010 

 Περιβάλλον 2,80% 5,70% 

 Άλλες οµάδες συµφερόντων 12,15% 9,49% 

 Βιοµηχανία / Εµπορικός τοµέας 79,44 81,01% 

 ΜΚΟ 5,61% 3,80% 
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8. ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1049/2001  
 
 

Άρνηση 2008
2
 2009

3
 2010

4
 

ΑΡΘΡΟ 4.1α) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ  

2,08% 5,26% 12,5% 

ΑΡΘΡΟ 4.1β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΑΤΟΜΟΥ 

21,88% 26,31% 25% 

ΑΡΘΡΟ 4.2.1Ε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

1,04% 2,63% 8,3% 

ΑΡΘΡΟ 4.2.2Ε ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

2,08% 10,52% 12,5% 

ΑΡΘΡΟ 4.2.3Ε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

15,63% 15,78% 4,0% 

ΑΡΘΡΟ 4.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

57,29% 39,47% 37,5% 

 

                                                 
2 Συνολικός αριθµός αρνήσεων: 47 - Μερική πρόσβαση: 5 περιπτώσεις σε αρχικό στάδιο και 4 περιπτώσεις στο 
στάδιο της επιβεβαίωσης 
3 Συνολικός αριθµός αρνήσεων: 39 - Μερική πρόσβαση: 6 περιπτώσεις σε αρχικό στάδιο 
4 Συνολικός αριθµός αρνήσεων: 24 - Μερική πρόσβαση: 8 περιπτώσεις σε αρχικό στάδιο 
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9. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 

Α. Έγγραφα που περιλαµβάνονται στο µητρώο 

 

Σύνολο εγγράφων Αναφορές Φάκελοι 

∆εκέµβριος 2008 262.000 1.682.774 

∆εκέµβριος 2009 310.760 1.998.330 

∆εκέµβριος 2010 362.217 2.386.485 

 
Β. Στατιστικές για την αναζήτηση πληροφοριών στην ιστοθέση 

«Πρόσβαση στα έγγραφα» στο Europarl  
 

2010 Σύνολο Μηνιαία 

Αποτελέσµατα 234.873 19.573 

Ερωτήµατα 67.403 5.617 

Επισκέψεις 123.228 10.269 

 
 

Γ. Τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα κριτήρια αναζήτησης  

 
 

Αναζήτηση βάσει κριτηρίων 

59%

17%

10%

11%
3%

Τύπος εγγράφου Λέξεις στον τίτλο Αριθ. αναφοράς Ηµεροµ. Συντάκτης
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∆. Αναζήτηση µε «Τύπο εγγράφου» - λεπτοµέρειες 
 
 

 
 
 
 

Κοινοβουλευτική δραστηριότητα

22% 

10% 

7% 
5% 5% 5% 4% 3%

3% 
3%

2% 
1%

30% 

Γραπτές ερωτήσεις 

Εγκριθέντα κείµενα (τελικά) 

Εκθέσεις

Γραπτές ερωτήσεις προτεραιότητας 

Τροπολογίες σε σχέδια εκθέσεων 

Σχέδια εκθέσεων 

Ώρα των ερωτήσεων 

Προτάσεις ψηφίσµατος 

Απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις 

Τροπολογίες σε έγγραφα Α 

Ενοποιηµένα κείµενα (1η ανάγνωση) 

Προφορικές ερωτήσεις 

Λοιπά 

Μη κοινοβουλευτική δραστηριότητα 

15% 

16% 

17% 
18% 

16% 

18% 
Ανακοινωθέν Τύπου

Έγγραφα COM /SEC 

Επιτροπολογία 

Ταχυδροµείο (επίσηµο) 

Ταχυδροµείο (Κοινοβούλιο) 

Λοιπά 
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