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I. 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 Επιτροπής1, 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. 
 
Το παρόν έγγραφο, το οποίο καλύπτει το έτος 2005, είναι η τέταρτη έκθεση που υποβάλλει το 
Προεδρείο κατ' εφαρµογήν αυτής της διάταξης. Περιέχει µια λεπτοµερή ανάλυση των 
διαφόρων πτυχών της εφαρµογής του κανονισµού και των αιτήσεων πρόσβασης, ιδίως δε της 
εφαρµογής των εξαιρέσεων στο δικαίωµα πρόσβασης. 
 
Οι στατιστικοί πίνακες, οι οποίοι παρουσιάζονται στο τέλος του εγγράφου, καθιστούν δυνατή 
την παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής του κανονισµού κατά τα τρία προηγούµενα έτη. 
Γίνεται διάκριση ανάµεσα στις αιτήσεις πρόσβασης σε αδηµοσίευτα έγγραφα και στις 
αιτήσεις για ήδη δηµοσιευµένα έγγραφα ή τις αιτήσεις για παροχή πληροφοριών. 
  
 
II. ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 

1049/2001 
 
 

1. Τροποποίηση της απόφασης του Προεδρείου της 28ης Νοεµβρίου 2001 για 
την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 
Βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, όταν το θεσµικό όργανο αρνείται 
να δώσει πρόσβαση, ή παρέχει µερική πρόσβαση, σε ένα έγγραφο, ή δεν απαντά 
στον αιτούντα, αυτός µπορεί να υποβάλει εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών 
επιβεβαιωτική αίτηση, ζητώντας από το όργανο να αναθεωρήσει τη θέση του 
(άρθρο 7, παράγραφος 2). 

 
Η απόφαση του Προεδρείου της 28ης Νοεµβρίου 2001 όριζε, στο άρθρο 15, ότι 
"Η απάντηση σε κάθε επιβεβαιωτική αίτηση υπάγεται στην αρµοδιότητα του 
Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου". 

 
Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου όριζε και εξακολουθεί να ορίζει ως επιτακτική 
προθεσµία απάντησης τις 15 εργάσιµες ηµέρες. Αν και το άρθρο 14, παράγραφος 
4, προβλέπει ενδεχόµενη παράταση της προθεσµίας αυτής, η εν λόγω παράταση 
αφορά την έκταση του ζητούµενου κειµένου και δεν έχει σχέση µε την απουσία 
συνεδριάσεων του Προεδρείου. Ωστόσο, το Προεδρείο δεν συνεδριάζει σε διαρκή 
βάση και όχι πάντα εντός 15 εργάσιµων ηµερών που έπονται της καταχώρισης 
µιας επιβεβαιωτικής αίτησης. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 145 της 31.5.2001. 
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Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 προέβλεπε ότι, για να τηρείται η επιτακτική 
προθεσµία απάντησης των δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών, το Προεδρείο µπορεί 
να εκχωρεί την αρµοδιότητα απόφασης, για κάθε επιβεβαιωτική αίτηση, στον 
αντιπρόεδρο που είναι αρµόδιος για την επίβλεψη της επεξεργασίας των αιτήσεων 
πρόσβασης σε έγγραφα. Καθώς το Προεδρείο µπορούσε να εκχωρήσει το σχετικό 
δικαίωµα µόνο κατά περίπτωση, είχε καταστεί τεχνικώς αδύνατη η τήρηση των 
επιτακτικών προθεσµιών απάντησης. 

 
Κατά συνέπεια, κατέστη αναγκαίο να αντισταθµιστεί η απουσία συνεδριάσεων 
του Προεδρείου εντός των ταχθεισών προθεσµιών µέσω µιας τροποποίησης των 
όρων χορήγησης της εκχώρησης αρµοδιότητας στον αρµόδιο αντιπρόεδρο. 

 
Για το σκοπό αυτό, το Προεδρείο ενέκρινε µια τροποποίηση στις 26 Σεπτεµβρίου 
20051. Η προτεινόµενη τροποποίηση χορηγεί µεν µια "µόνιµη" εκχώρηση στον 
αντιπρόεδρο, χωρίς όµως να αφαιρεί την εξουσία απόφασης από το Προεδρείο. 
Πράγµατι, µόλις λάβει απόφαση στις ταχθείσες προθεσµίες, ο αντιπρόεδρος 
οφείλει να ενηµερώσει σχετικώς το Προεδρείο κατά την πρώτη συνεδρίαση που 
έπεται της απόφασής του. Μπορεί επίσης, αν το κρίνει απαραίτητο, ιδίως όταν 
διακυβεύονται οι αρχές που διέπουν την πολιτική διαφάνειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, να παραπέµψει ο ίδιος το σχέδιο απόφασής του στο Προεδρείο. Ο 
αντιπρόεδρος έκανε χρήση αυτής της δυνατότητας σε µία περίπτωση το 2005. 
 
Οι τροποποιήσεις αφορούν το άρθρο 15 της απόφασης της 28ης Νοεµβρίου 2001 
και, για λόγους συνέπειας, την 3η αιτιολογική αναφορά (παραποµπές στο άρθρο 
22, παράγραφος 11, και στα άρθρα 96 και 97 του Κανονισµού, πρώην άρθρα 171 
και 172 του Κανονισµού) καθώς και το άρθρο 12 της απόφασης του Προεδρείου. 

 
 
2. Μαθήµατα κατάρτισης,  εσωτερικές οδηγίες 

 
Η Μονάδα Μητρώου διοργάνωσε το 2005 µαθήµατα κατάρτισης για τις διάφορες 
υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας του Κοινοβουλίου. Στόχος των µαθηµάτων 
αυτών είναι να ευαισθητοποιηθεί το προσωπικό, και ιδίως οι νέοι υπάλληλοι, στις 
υποχρεώσεις που αφορούν την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, 
και ειδικότερα στους όρους εκτέλεσης που ισχύουν στο θεσµικό µας όργανο και 
στις προθεσµίες απάντησης, που απαιτούν στενή συνεργασία µε τις υπηρεσίες 
που είναι αρµόδιες για τα έγγραφα. 

 
1.1. Επιτροπή Κατεύθυνσης GEDA 

 
Από το 1998 εφαρµόζεται, για την καταχώριση της αλληλογραφίας, το σύστηµα 
GEDA-ADONIS (ηλεκτρονική διαχείριση των διοικητικών εγγράφων). Κατά τα 
έτη 2004-2005, έγιναν εργασίες προκειµένου να επεκταθεί η εφαρµογή του και 
στην καταχώριση των διοικητικών εγγράφων. Το εργαλείο αυτό θα επιτρέψει την 
ανιχνευσιµότητα του κάθε εγγράφου, καθώς και τη µεταγενέστερη ανάκτησή του. 
Η δοµή της διαχείρισης του GEDA-ADONIS αποτελείται από µια "Επιτροπή 
Κατεύθυνσης" και µια "Επιτροπή Χρηστών". 

 

                                                 
1 Απόφαση 2005/C 289/06, ΕΕ C 289 της 22.11.2005. 
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Προκειµένου να διασφαλισθεί η συνολική συνεκτικότητα των διαδικασιών, υπό 
την ευθύνη των επιτροπών αυτών, συντάχθηκαν οδηγίες και εγχειρίδια µε στόχο 
να βελτιωθούν οι διαδικασίες και η ποιότητα των πληροφοριών που εισάγονται 
στο σύστηµα (δελτία κυκλοφορίας, διαδικασίες ταξινόµησης, ποιότητα σύνταξης 
των αντικειµένων, επεξεργασία των δεδοµένων εµπιστευτικού χαρακτήρα). Στο 
πλαίσιο αυτό, τον Απρίλιο του 2005 προτάθηκε και εγκρίθηκε µια τροποποίηση 
της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της 31ης Μαΐου 2002 σχετικά µε τα µέτρα 
εκτέλεσης για την καταχώριση των εγγράφων, και τούτο µε στόχο να ρυθµισθεί η 
επεξεργασία των εγγράφων εµπιστευτικού χαρακτήρα στο GEDA-ADONIS. Οι 
υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης Πληροφόρησης και Τηλεπικοινωνιών (DIT) που είναι 
αρµόδιες για το σύστηµα καταχώρισης της αλληλογραφίας έθεσαν στη διάθεση 
των χρηστών την τεχνική υποστήριξη που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της 
απόφασης. 

 
1.2. CARDOC 
 

Για την ορθή εφαρµογή του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 όσον αφορά τις αιτήσεις πρόσβασης σε 
παλαιά έγγραφα, οι Μονάδες των Αρχείων (CARDOC) και του Μητρώου 
(REGISTRE) θέσπισαν µια διαδικασία αµοιβαίας διαβούλευσης.  

 
 
III.  ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
 
 

1. Τεχνικές εξελίξεις 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 τα θεσµικά 
όργανα οφείλουν να δηµιουργήσουν µητρώο εγγράφων, στο οποίο να παρέχεται 
ηλεκτρονική πρόσβαση, ούτως ώστε οι πολίτες να µπορούν να εντοπίζουν τα 
δυνητικώς ενδιαφέροντα κείµενα. 

 
Κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης, οι βασικές ενέργειες που έγιναν 
στον τεχνικό τοµέα είναι οι εξής: 
 

  - νέα γραφιστική παρουσίαση της σελίδας υποδοχής του Μητρώου, αντιστοίχως 
προς τη διασύνδεση της νέας ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου (Europarl)· 

 -  αυτοµατοποίηση της τροφοδότησης για ορισµένα έγγραφα που προέρχονται 
από την Επιτροπή (COM/SEC) και τροπολογίες που διοχετεύονται µέσω του 
συστήµατος ITER· 

 - προετοιµασία της βάσης του Μητρώου µε στόχο την τροφοδότηση και την 
παρουσίαση στις νέες γλώσσες: τα βουλγαρικά, τα ρουµανικά και τα κελτικά· 

 - νέα προηγµένη διασύνδεση αναζήτησης που καθιστά δυνατές τις αναζητήσεις 
µε το διοργανικό αριθµό αναφοράς, έτσι ώστε να βρίσκονται όλα τα κείµενα 
που ανήκουν στην ίδια διαδικασία (αριθµός αναφοράς της διαδικασίας). 

 
Στο τέλος του 2005, η βάση δεδοµένων Μητρώο περιείχε 121.671 αναφορές 
(737.345 αρχεία). Στο 90% των εγγράφων υπάρχει άµεση πρόσβαση µέσω του 
∆ιαδικτύου. 
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2. Πρόσβαση στο Μητρώο µέσω της νέας ιστοσελίδας "Europarl" 
  

Μετά την αναµόρφωση της σελίδας παρουσίασης του Κοινοβουλίου, ο ιστοτόπος 
"Πρόσβαση στα έγγραφα" στην πρώτη σελίδα του Europarl δίνει στους πολίτες 
εύκολη και άµεση πρόσβαση στο Μητρώο. Ο αριθµός αιτήσεων που ελήφθησαν 
αυξήθηκε πιο αισθητά από ό,τι τα προηγούµενα έτη (45%). 

 
Ο µέσος όρος των καθηµερινών αναζητήσεων που πραγµατοποιούνται στην 
ιστοσελίδα του Μητρώου αυξάνεται επίσης, φθάνοντας τις 1000 περίπου. 

 
Από το 2004, η διασύνδεση αναζήτησης του Μητρώου διαθέτει µια λειτουργία 
που επιτρέπει τον καθορισµό ενός "προφίλ χρήστη", δηλαδή τη δυνατότητα να 
λαµβάνουν τακτικά και αυτόµατα τα νέα έγγραφα που εισάγονται στο Μητρώο σε 
ένα συγκεκριµένο τοµέα δραστηριότητας του Κοινοβουλίου, αναλόγως προς τις 
προτιµήσεις του χρήστη. Αυτή η λειτουργία χρησιµοποιείται επί του παρόντος 
από 240 χρήστες. 

 
3. 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 2005, κανένα έγγραφο προς καταχώριση στο Μητρώο δεν κρίθηκε ευαίσθητο 
υπό την έννοια του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. 

 
 

IV. ∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Η διοργανική επιτροπή που συγκροτήθηκε δυνάµει του άρθρου 15, παρ. 2, του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 συνήλθε για πρώτη φορά σε επίπεδο γενικών γραµµατέων το 2005.  

 
Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή εξέτασε ειδικότερα τα ακόλουθα ζητήµατα: 

 
 Έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 (COM(2004)45 τελικό) που υπέβαλε η Επιτροπή σύµφωνα µε το 
άρθρο 17, παράγραφος 2, του κανονισµού. Η έκθεση αυτή, την οποία η Επιτροπή 
ενέκρινε τον Ιανουάριο του 2004, εκπονήθηκε µε βάση τη συγκεκριµένη εµπειρία 
από την εφαρµογή του κανονισµού στα τρία θεσµικά όργανα. 
Η επιτροπή αναδέχθηκε την έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή, εκτιµώντας ότι αυτή 
θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση κάθε προβληµατισµού για ενδεχόµενη µελλοντική 
αναθεώρηση του κανονισµού 1049/2001. 

 
 Σχέδιο έκθεσης µε συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε την πρόσβαση στα 
κείµενα των θεσµικών οργάνων (2004/2125(INI)) Εισηγητής: ο κ. Cashman - 

                                                 
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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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Στην 
έκθεση (που εγκρίθηκε σε επίπεδο επιτροπής στις 22 Φεβρουαρίου 2006), καλείται η 
Επιτροπή να υποβάλει σύντοµα σχέδιο τροποποίησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 βάσει συγκεκριµένων συστάσεων. 

 
Η διοργανική επιτροπή διαπίστωσε ότι ορισµένες από τις συστάσεις που περιέχονται 
στην έκθεση µπορούν να εφαρµοσθούν, χωρίς να γίνει κατ' ανάγκην αναθεώρηση 
του κανονισµού, και αποφάσισε να συγκροτήσει οµάδα εργασίας αποτελούµενη από 
εµπειρογνώµονες των τριών θεσµικών οργάνων µε στόχο να προβλεφθούν τα 
πρακτικά µέτρα που θα επιτρέψουν να βελτιωθεί αισθητά η ποιότητα των µητρώων 
και των άλλων εργαλείων ενηµέρωσης που απευθύνονται στο κοινό. 

 
Συγχρόνως, η επιτροπή έλαβε γνώση της πρόθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
ξεκινήσει δηµόσια διαβούλευση για τη νοµοθεσία σχετικά µε την πρόσβαση στα 
έγγραφα, ώστε να υλοποιηθεί η υπόσχεση που έδωσε ο Πρόεδρος Barroso στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (18 Νοεµβρίου 2004) να υποβάλει σχέδιο αναθεώρησης 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 κατά τη θητεία του σηµερινού Κοινοβουλίου. 

 
 Χρήση των πρόσθετων γλωσσών. Στα συµπεράσµατα που εξέδωσε στις 13 Ιουνίου 

2005, το Συµβούλιο δέχθηκε να θεσπίσει ένα ειδικό γλωσσικό σύστηµα για τις 
ισπανικές περιφερειακές γλώσσες (καταλανικά, βασκικά και γαλικιανά). Πέραν της 
δυνατότητας χρήσης των πρόσθετων γλωσσών κατά τις προφορικές παρεµβάσεις 
των µελών του Συµβουλίου και άλλων θεσµικών οργάνων (ΜΕΒ), τα συµπεράσµατα 
του Συµβουλίου ανοίγουν το δρόµο: 

 
- στη δηµοσίευση, στις εν λόγω γλώσσες, των πράξεων που εγκρίνονται µέσω 

συναπόφασης από το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο· 

-  στη χρήση των γλωσσών αυτών στη γραπτή επικοινωνία του κοινού µε τα 
θεσµικά και λοιπά όργανα της Ένωσης. 

 
Η υλοποίηση των συµπερασµάτων αποτελεί αντικείµενο διοικητικών ρυθµίσεων 
µεταξύ των θεσµικών οργάνων και της Ισπανικής Κυβέρνησης. 

 
Η Ισπανική Κυβέρνηση όρισε ένα αρµόδιο όργανο που θα αναλάβει να µεταφράζει 
στα ισπανικά και αντιστρόφως τις ανταλλαγές αλληλογραφίας µε ισπανούς πολίτες 
στις πρόσθετες γλώσσες, καθώς και τις πράξεις που εγκρίνονται µε συναπόφαση. Ως 
εκ τούτου, οι διοικητικές συµφωνίες δεν αναµένεται να επηρεάσουν τις ισχύουσες 
διατάξεις (προθεσµίες, κ.λπ.) στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. 

 
Προκειµένου να υλοποιηθούν οι προσανατολισµοί της Επιτροπής Θεσµικών Θεµάτων, οι 
αρµόδιες για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 υπηρεσίες στις γενικές 
γραµµατείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, συνέχισαν 
τις ανταλλαγές πληροφοριών και εµπειριών. Οι τακτικές αυτές επαφές καθιστούν δυνατό τον 
καθορισµό των πρακτικών βελτιώσεων και τη συνεπή εφαρµογή του κανονισµού. 
 
Προς το σκοπό αυτό, ένα "Μνηµόνιο συνεννόησης" που συνήφθη από τις διοικήσεις των 
τριών θεσµικών οργάνων προβλέπει ότι οι εν λόγω διοικήσεις προβαίνουν σε αµοιβαίες 
διαβουλεύσεις όταν λαµβάνουν µια αίτηση πρόσβασης σε έγγραφο το οποίο προέρχεται από 
ένα εκ των δύο άλλων θεσµικών οργάνων, κάτι το οποίο γίνεται τακτικά. 
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V. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
 
 

1. Όγκος 
  

Η τάση συνεχούς αύξησης του αριθµού των αιτήσεων (συµπεριλαµβανοµένων 
των αιτήσεων για ήδη δηµόσια έγγραφα), η οποία παρατηρείται από τότε που 
εγκρίθηκε ο κανονισµός, επιβεβαιώθηκε και κατά το έτος αναφοράς: 

 
 - από το 2003 έως το 2004, ο συνολικός αριθµός αιτήσεων αυξήθηκε από 1.106 

σε 1.245, ήτοι αύξηση 13%· το 2005, ελήφθησαν 1.814 αιτήσεις, ήτοι 569 
επιπλέον αιτήσεις, δηλαδή αύξηση 45%· 

 - ως προς τις αιτήσεις για µη δηµόσια έγγραφα, παρατηρήθηκε επίσης αύξηση 
σε απόλυτους αριθµούς, αν και σε σχετικούς όρους το ποσοστό παραµένει 
γύρω στο 15%. Τα προηγούµενα έτη, ο αριθµός αιτήσεων (αρχικές αιτήσεις 
βάσει του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001) ήταν 165 το 2003 
και 186 το 2004· το έτος αναφοράς, ο αριθµός τους ανήλθε σε 298. 

 
Ο αριθµός αιτήσεων για µη δηµόσια έγγραφα είναι σχετικά χαµηλός όσον αφορά 
το Κοινοβούλιο, σε σύγκριση µε τα δύο άλλα θεσµικά όργανα (το Συµβούλιο και 
την Επιτροπή). Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, τα πιο 
πολλά από τα επίσηµα έγγραφά του είναι δηµόσια ή διαβιβάσιµα στο κοινό, έστω 
και αν δεν έχει ακόµη δοθεί πρόσβαση σε αυτά. Αντιθέτως, οι αιτήσεις προς το 
Συµβούλιο και την Επιτροπή αφορούν, συχνότερα, έγγραφα που η δηµοσίευσή 
τους θα έθιγε τα συµφέροντα που προστατεύουν οι διατάξεις του κανονισµού. 

 
Ο αριθµός των επιβεβαιωτικών αιτήσεων (άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001), που ήταν σχετικά σταθερός τα προηγούµενα έτη (1 επιβεβαιωτική 
αίτηση για καθένα από τα προηγούµενα έτη) παρουσιάζει αισθητή αύξηση: 10 
επιβεβαιωτικές αιτήσεις το 2005. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη γενική 
αύξηση του αριθµού αρχικών αιτήσεων, αλλά και στον σχετικά αυξηµένο αριθµό  
(3) επιβεβαιωτικών αιτήσεων από υπαλλήλους του θεσµικού οργάνου. 

 
Το 2005 υποβλήθηκαν δύο καταγγελίες προς τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή. 

 
Ορισµένες αιτήσεις δεν αφορούν ένα συγκεκριµένο έγγραφο, αλλά πληροφορίες 
γενικού χαρακτήρα, οι οποίες σχετίζονται µε ποικίλο αριθµό εγγράφων. Σε αυτήν 
την περίπτωση, και αν πρόκειται για ήδη δηµοσιευθέντα και ευχερούς πρόσβασης 
έγγραφα, η αρµόδια υπηρεσία του Μητρώου, κατ' εφαρµογήν άρθρου 10, παρ. 2, 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ενηµερώνει τον αιτούντα για τα µέσα µε 
τα οποία µπορεί να τα λάβει (στις περισσότερες περιπτώσεις, µέσω ∆ιαδικτύου). 

 
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 (35% 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. 
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Βάσει των προαναφερθέντων, στην κατανοµή κατά γεωγραφική προέλευση των 
αιτήσεων, το Βέλγιο έρχεται στη δεύτερη θέση, µε πρώτη τη Γερµανία και τρίτη 
τη Γαλλία, όπως και κατά τα προηγούµενα έτη. 
 
Σε ό,τι αφορά τα νέα κράτη µέλη της ΕΕ, ο αριθµός των αιτήσεων, κατά σειρά 
σηµασίας, έχει ως εξής: Πολωνία (3,03%), Τσεχική ∆ηµοκρατία (1,43%) και 
Ουγγαρία (0,99%). 

 
Η πιο χρησιµοποιούµενη γλώσσα για τη σύνταξη των αιτήσεων είναι η Αγγλική, 
ακολουθούµενη από τη Γερµανική και τη Γαλλική. Κατά τα προηγούµενα έτη, η 
Γαλλική κατείχε τη δεύτερη θέση. 

 
 3. Τοµείς ενδιαφέροντος 

  
Τα κείµενα µε τη µεγαλύτερη ζήτηση εξακολουθούν να είναι αυτά που αφορούν 
την κοινοτική νοµοθεσία (25% των αιτήσεων) τόσο την παλαιότερη όσο και την 
ισχύουσα ή την υπό προετοιµασία (διαδικασία διοργανικής απόφασης). Το ίδιο 
ισχύει και για τα κείµενα που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο, τα οποία όµως είναι 
παλαιότερα του 1994 και συνεπώς δεν διατίθενται ακόµη on line. 

 
Όσον αφορά τη νοµοθεσία, παρόλο που στην κοινοτική νοµοθεσία υπάρχει άµεση 
πρόσβαση on-line, είναι προφανές ότι πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν την ύπαρξη 
του EURO-LEX, πύλης που παρέχει δωρεάν on-line πρόσβαση στην ισχύουσα 
νοµοθεσία. Απαντώντας στις αιτήσεις, ενηµερώνουµε τον πολίτη ότι είναι δυνατή 
η δωρεάν χρήση αυτής της βάσης δεδοµένων και ότι συνεπώς δεν είναι αναγκαία 
η κατάθεση αίτησης βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, δεδοµένου ότι 
η κοινοτική νοµοθεσία είναι δηµόσια. Επισηµαίνουµε ακόµη την ύπαρξη των 
βάσεων OEIL και PRELEX στις οποίες µπορεί να αναφέρεται κανείς ούτως ώστε 
να παρακολουθεί τη διοργανική διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 
Εκδηλώνεται επίσης µεγάλο ενδιαφέρον για τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Το 
κείµενό τους είναι προσπελάσιµο τόσο µέσω του Μητρώου όσο και µέσω της 
ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου στο ∆ιαδίκτυο, της Europarl. Ωστόσο, η ύπαρξη, 
σε κάποια δεδοµένη στιγµή, ενός τεχνικού προβλήµατος στη διαβίβαση εγγράφων 
στη βάση δεδοµένων και το ∆ιαδίκτυο, είχε ως αποτέλεσµα να υπάρξει κάποια 
καθυστέρηση στη δηµοσίευσή τους και, συνεπώς, να αυξηθεί ο αριθµός αιτήσεων 
που υποβλήθηκαν στο Μητρώο. 

  
Σε ό,τι αφορά τα µη δηµόσια κείµενα, αυτά δηλαδή που πρέπει να υποβληθούν σε 
εξέταση πριν από την ενδεχόµενη δηµοσίευσή τους, οι πλέον ζητούµενοι τύποι 
εγγράφων είναι η αλληλογραφία, οι νοµικές γνωµοδοτήσεις και τα έγγραφα 
του Προεδρείου (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). 
 
Το ποσοστό των αιτήσεων πρόσβασης σε κείµενα επιστολών, εισερχόµενης και 
εξερχόµενης αλληλογραφίας, αυξήθηκε (10,44% έναντι 7% πέρυσι). Πρόκειται 
για κείµενα που καταχωρίζονται στο Μητρώο στην κατηγορία "Αλληλογραφία του 
Κοινοβουλίου", δηλαδή στα έγγραφα στα οποία δεν υπάρχει άµεση πρόσβαση 
µέσω ∆ιαδικτύου και, κατά συνέπεια, για τα οποία απαιτείται η υποβολή αίτησης. 
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Αυτή η αίτηση εξετάζεται στη συνέχεια, προκειµένου να εξετασθεί η ενδεχόµενη 
εφαρµογή ορισµένων από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 9 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. 

 
 
VI. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΩΝ 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 
φως των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001. Το 2005, ο αριθµός των αιτήσεων αυτού του τύπου ανήλθε σε 298. 
Όπως επισηµάνθηκε ήδη, σηµαντικός αριθµός αιτήσεων αφορούν έγγραφα που 
έχουν ήδη δηµοσιευθεί, στα οποία είναι δυνατή η πρόσβαση, είτε άµεσα µέσω 
του ∆ιαδικτύου, είτε στα κέντρα ευρωπαϊκής τεκµηρίωσης, και τα οποία, κατά 
συνέπεια, δεν περιλαµβάνονται στον καθορισµό του ποσοστού αυτού.  

 
1.1. Αρχικές αιτήσεις 
  

Πλήρης πρόσβαση χορηγήθηκε σε 244 περιπτώσεις. Σε 20 περιπτώσεις δόθηκε 
µόνο µερική πρόσβαση. Έτσι, το ποσοστό θετικών απαντήσεων ανέρχεται στο 
80% (90% κατά το προηγούµενο έτος). 

 
1.2. Επιβεβαιωτικές αιτήσεις 
 

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. V, σηµείο 1), ο αριθµός των επιβεβαιωτικών αιτήσεων 
αυξήθηκε αισθητά φέτος σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη (10 έναντι 1). 

Τα προηγούµενα έτη, το ποσοστό επιβεβαίωσης των αρχικών αποφάσεων ανήλθε 
στο 100%, αφορούσε δηλαδή όλες τις περιπτώσεις. Κατά το παρόν έτος, ανήλθε 
στο 90%, καθώς σε µία περίπτωση χορηγήθηκε µερική πρόσβαση ύστερα από µια 
επιβεβαιωτική αίτηση. 

Με εντολή του Προεδρείου, η φόρµουλα µε την οποία κλείνουν οι επιστολές 
απάντησης στις επιβεβαιωτικές αιτήσεις, διευκρινίσθηκε σε ό,τι αφορά τα ένδικα 
µέσα που διαθέτουν οι αιτούντες έναντι της αρνητικής απόφασης: υποβολή 
προσφυγής επί ακυρώσει στο Πρωτοδικείο ή κατάθεση καταγγελίας προς τον 
Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, και όχι και τα δύο συγχρόνως. 

 

2. Λόγοι απόρριψης 
Σε ό,τι αφορά τις αρνητικές απαντήσεις (54) που βασίζονται στις εξαιρέσεις του 
άρθρου 4, συνολικά δεν άλλαξε σηµαντικά η κατανοµή κατά λόγο απόρριψης. 

Ο κυριότερος λόγος απόρριψης (78%) εξακολουθεί να είναι η προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόµου (άρθρο 4, παράγραφος 1β). 
Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για επιστολές (εισερχόµενη/εξερχόµενη 
αλληλογραφία) ή για φακέλους σχετικούς µε διαδικασίες πρόσληψης στο ΕΚ. 

Ο δεύτερος λόγος απόρριψης (13%) αφορά την προστασία των νοµικών 
διαδικασιών και της παροχής νοµικών συµβουλών (άρθρο 4, παράγραφος 2, 
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2η παύλα). Εν προκειµένω, οι απορρίψεις αφορούν εν γένει την πρόσβαση σε 
γνωµοδοτήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου. 

Βάσει της νοµολογίας που επιβεβαιώθηκε το 2004 από το Πρωτοδικείο στην 
υπόθεση Turco1, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η ανεξάρτητη γνώµη την οποία δίδει 
η Νοµική Υπηρεσία επιτρέπει στα θεσµικά όργανα να βεβαιώνονται σχετικά µε 
τη συµµόρφωση των πράξεών τους προς το κοινοτικό δίκαιο. Εάν τα θεσµικά 
όργανα στερούνταν αυτό το µέσο, θα διακυβευόταν η αποτελεσµατικότητα των 
εργασιών τους. Για το λόγο αυτό, είναι προς το δηµόσιο συµφέρον να διαθέτουν 
τα όργανα νοµικές γνωµοδοτήσεις στις οποίες δεν θα έχει πρόσβαση το κοινό. 

Ο τρίτος λόγος απόρριψης (6%) αφορά την προστασία της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων του θεσµικού οργάνου (άρθρο 4, παράγραφος 3). 

 
 
VII. 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 ανωτέρω (V), 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 όργανα, ο αριθµός καταγγελιών 
που υποβλήθηκαν κατά του Κοινοβουλίου ήταν σαφώς µικρότερος από των καταγγελιών 
κατά των άλλων οργάνων. Επιπλέον, η εµφανής απόκλιση στην εφαρµογή των εξαιρέσεων 
από τα διάφορα όργανα αντικατοπτρίζει µάλλον τις διαφορές µεταξύ των καθηκόντων και 
των δραστηριοτήτων τους, παρά µια διαφορετική ερµηνεία των διατάξεων του κανονισµού. 

 
1. Καταγγελίες των οποίων περατώθηκε η εξέταση 

  
 Καταγγελία αριθ. 1756/2004/MF της 2.6.2004 

 
Όπως αναφέρεται στην προηγούµενη ετήσια έκθεση, το 2004 είχε υποβληθεί 
καταγγελία στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή ύστερα από αίτηση πρόσβασης σε 
ένα έγγραφο του Κοινοβουλίου. Ο αιτών, υπάλληλος του Κοινοβουλίου, ζητούσε 
την πρόσβαση σε µια "Απόφαση της Α∆Α" και, καθώς δεν έλαβε απάντηση εντός 
των προθεσµιών που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, απευθύνθηκε 
στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή. 

 
Το Κοινοβούλιο είχε παράσχει µερική πρόσβαση στα ζητηθέν έγγραφο, βάσει του 
άρθρου 4, παράγραφος 6, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, αφαιρώντας τα 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα δυνάµει της εξαίρεσης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, στοιχείο β), του ίδιου άρθρου. 

 
Στην αιτιολογηµένη απάντησή του στον ∆ιαµεσολαβητή, σύµφωνα µε το άρθρο 
3, παράγραφος 1, του Καθεστώτος του ∆ιαµεσολαβητή, το Κοινοβούλιο είχε 

                                                 
1 T-84/03,  Maurizio Turco κατά Συµβουλίου, σηµεία 62 και εξής. 



PE 371.089/ΠΡΟΕ∆Ρ./ΠΑΡ. - 12 -  NT\605496EL.doc 

τονίσει ότι µια νοµική αβεβαιότητα απορρέει από την έλλειψη ιεραρχίας µεταξύ 
του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων, του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, και ότι η αθέτηση 
των προθεσµιών που ορίζει ο κανονισµός οφειλόταν στο ότι η αίτηση εξετάσθηκε 
αρχικά µε βάση τον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων. 

 
Ο ∆ιαµεσολαβητής διατύπωσε µια επικριτική παρατήρηση, εκτιµώντας ότι το 
Κοινοβούλιο, µε το να µην παράσχει πρόσβαση στο εν λόγω έγγραφο εντός των 
προθεσµιών που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, δεν ενήργησε µε 
συνέπεια και δεν τήρησε το άρθρο 10, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Καλής ∆ιοικητικής Συµπεριφοράς. Τούτο αποτελεί περίπτωση κακοδιοίκησης. 

 
Κατόπιν αιτήµατος του Προεδρείου, η Νοµική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου 
εξέδωσε γνωµοδότηση για τη σχέση µεταξύ των εν λόγω κανονισµών και του 
Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων1. Επίσης το 2005, ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των ∆εδοµένων παρουσίασε έγγραφο σχετικά 
µε την προστασία των δεδοµένων στο πλαίσιο της πρόσβασης στα έγγραφα2. 

 
2.  Νέες καταγγελίες 

 
∆ύο νέες καταγγελίες κατατέθηκαν στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή το 2005: 

 
Καταγγελία αριθ. 1919/2005/GG της 20.5.2005 

 
Ο καταγγέλλων είναι υπάλληλος του Κοινοβουλίου. Ζήτησε 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. 

 
Καταγγελία αριθ. 3643/2005/GK της 24.11.2005 

 
Η καταγγελία αφορά την άρνηση αποκάλυψης των ονοµαστικών εκκαθαρίσεων, 
ανά βουλευτή, των ποσών που εισπράττουν πέντε βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των διαφόρων βουλευτικών εξόδων και αποζηµιώσεων 
(ταξίδια, επικούρηση, κ.λπ.). Ο καταγγέλλων, που είναι δηµοσιογράφος, θεωρεί 
ότι η δηµοσιοποίηση των λογιστικών αυτών στοιχείων αποτελεί υποχρέωση µε 
βάση το ύψιστο συµφέρον των ευρωπαίων φορολογουµένων. Το Κοινοβούλιο 
θεωρεί ότι οι λεπτοµέρειες αυτών των εκκαθαρίσεων καλύπτεται από το άρθρο 4, 
παράγραφος 1 β) του κανονισµού, διότι τα λογιστικά στοιχεία δεν αφορούν µόνο 
τους βουλευτές του Κοινοβουλίου αλλά και τρίτους (τους βοηθούς) και ότι το 
δηµόσιο συµφέρον ως προς την ορθή χρήση των δηµοσίων πόρων διασφαλίζεται 
µε τους προβλεπόµενους ελέγχους, ήτοι τον έλεγχο που διενεργούν η Επιτροπή 
Ελέγχου των Προϋπολογισµών και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι αποζηµιώσεις που 
λαµβάνουν οι βουλευτές υποβάλλονται, βάσει του άρθρου 74 του Κανονισµού, σε 
έλεγχο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής. Τα δύο όργανα διασφαλίζουν την 
τήρηση των ισχυόντων κανόνων στο όνοµα του δηµοσίου συµφέροντος. 

                                                 
1 SJ - 0211/05. 
2 CEPD - Έγγραφα αναφοράς αριθ. 1 - Ιούλιος 2005 
 (http://www.edps.eu.int/publications/policy_papers/Public_access_data_protection_FR.pdf). 
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3. Νοµολογία 

 
Μέχρι σήµερα, δεν έχει κατατεθεί καµία προσφυγή κατά του Κοινοβουλίου λόγω 
άρνησης πρόσβασης βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. 
 
Όσον αφορά τα δύο άλλα θεσµικά όργανα, κατατέθηκαν ορισµένες προσφυγές 
και εκδόθηκαν αποφάσεις. Η νοµολογία του Πρωτοδικείου και οι αποφάσεις του 
Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή έχουν ζωτική σηµασία, τόσο για να διασφαλισθεί η 
συνεκτικότητα των διοικητικών πρακτικών βάσει των αρχών του κανονισµού, 
όσο και ενόψει µιας µελλοντικής αναθεώρησης του κανονισµού αυτού µετά από 
τη δηµόσια συζήτηση και διαβούλευση που ανήγγειλε η Επιτροπή. 

 
Για µια λεπτοµερή ενηµέρωση επί των διαφόρων προσφυγών, παραπέµπουµε στις 
ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής1 και του Συµβουλίου2. Εδώ θα παραθέσουµε τις 
πλέον σηµαντικές δικαστικές αποφάσεις από άποψη ερµηνείας των εξαιρέσεων 
στο δικαίωµα πρόσβασης, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισµού: 

 
 - T-191/99 της 11/12/2001, Petri κατά Επιτροπής. Προστασία των ανακριτικών 

διαδικασιών (άρθρο 4, παράγραφος 2, 3η παύλα)· 

 - T-76/02 της 17/9/2003, Mara Messina κατά Επιτροπής. ∆υνατότητα των 
κρατών µελών να αντιτίθενται στη δηµοσίευση των εγγράφων που διαβίβασαν 
στα θεσµικά όργανα (άρθρο 4, παράγραφος 5)· 

 - C-465/00 της 20/05/2003, Osterreichischer Rundfunk e.a (απόφαση 
« Rechnungshof ») 
C-101/01 της 06/11/2003, Lindqvist. ∆ηµοσίευση των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο ∆ιαδίκτυο· 
 

 - T-84/03 της 23/11/ 2004, Maurizio Turco κατά Συµβουλίου. Προστασία των 
νοµικών γνωµοδοτήσεων (άρθρο 4, παράγραφος 2, 2η παύλα)· 

 - T-110/03, T-150/03 και T-405/03, της 26/04/2005, Jose Maria Sison κατά 
Συµβουλίου  
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που µπορεί να επικαλεσθεί όποιος ζητεί ένα έγγραφο 
που τον αφορά προσωπικά, δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο των 
υποχρεωτικών εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, 
στοιχείο α) του κανονισµού. 

 
 
VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Το αυξανόµενο ενδιαφέρον του κοινού για τα έγγραφα του Κοινοβουλίου, ειδικότερα, και 
των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, γενικότερα, επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια του έτους. Το 
ενδιαφέρον αυτό αφορά τόσο τα δηµόσια έγγραφα (όπως αποδεικνύεται από τη χρήση του 
Μητρώου, ήτοι τον αριθµό αναζητήσεων στο Μητρώο µέσω ∆ιαδικτύου, κατά µέσο όρο περί 
τις 1000/ηµέρα) όσο και τα αδηµοσίευτα έγγραφα (298 αιτήσεις). Το ∆ηµόσιο Μητρώο έχει 
καταστεί σηµαντικό µέσο έρευνας τεκµηρίωσης για τους πολίτες που ενδιαφέρονται για τη 
δραστηριότητα του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σύνδεσµος "Πρόσβαση 

                                                 
1 http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm 
2 http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=EN&mode=g 
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στα έγγραφα" έχει τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση στη νέα ιστοσελίδα παρουσίασης του 
Κοινοβουλίου  europarl.eu.int και, συνεπώς, παρέχει εύκολη πρόσβαση στο Μητρώο. 
 
Η γενική εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση των αιτήσεων πρόσβασης σε µη δηµόσια 
έγγραφα, δείχνει ότι σηµαντικό ποσοστό αφορά την αλληλογραφία, τις νοµικές γνώµες και 
τα έγγραφα του Προεδρείου και, ιδίως, τις ρυθµίσεις για τα έξοδα και τις αποζηµιώσεις των 
βουλευτών και τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων/πολιτικών οµάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Σε ό,τι αφορά τα δηµόσια έγγραφα, υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον για τις προφορικές/γραπτές 
ερωτήσεις των βουλευτών καθώς και για τις απαντήσεις της Επιτροπής και του Συµβουλίου.  
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο των δηµόσιων εγγράφων, ο πλέον ζητούµενος τύπος εγγράφου είναι η 
νοµοθεσία, γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η πύλη EURO-LEX (την οποία 
διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εκδόσεων) δεν είναι επί του παρόντος αρκετά γνωστή και ότι 
απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια ενηµέρωσης. Ωστόσο, καθώς τα έγγραφα που αφορούν τη 
νοµοθετική διαδικασία είναι δηµόσια, η βάση δεδοµένων ŒIL (Νοµοθετικό Παρατηρητήριο) 
καθιστά πολύ εύκολη την αναζήτηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται µε µια διαδικασία, 
βάσει του διοργανικού αριθµού αναφοράς τους. 
 
Το ποσοστό θετικών απαντήσεων, αν ληφθούν υπόψη µόνο οι αιτήσεις για έγγραφα που δεν 
έχουν δηµοσιευθεί ποτέ, ανέρχεται στο 80%. 
 
Οι συχνότερα αναφερόµενοι λόγοι απόρριψης είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
της ακεραιότητας του ατόµου (άρθρο 4, παράγραφος 1 β), η προστασία των νοµικών 
διαδικασιών και της παροχής νοµικών συµβουλών (άρθρο 4, παράγραφος 2, 2η παύλα), 
και η προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του θεσµικού οργάνου (άρθρο 4, 
παράγραφος 3). 
 
Στις περιπτώσεις απόρριψης για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, µπορεί να χορηγηθεί 
συχνά µερική πρόσβαση (άρθρο 4, παράγραφος 6), αφαιρώντας τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχονται στα ζητούµενα έγγραφα. 
 
Ο αριθµός επιβεβαιωτικών αιτήσεων αυξήθηκε αισθητά το 2005, από 1 για τα προηγούµενα 
έτη σε 10 κατά το υπό εξέταση έτος. Η τροποποίηση της απόφασης του Προεδρείου της 28ης 
Νοεµβρίου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, δίνοντας µόνιµη εξουσιοδότηση 
(άρθρο 15) στον αρµόδιο για την επεξεργασία των αιτήσεων αντιπρόεδρο, κατέστησε δυνατή 
την ταχύτερη επεξεργασία των επιβεβαιωτικών αιτήσεων, µε αποτέλεσµα να τηρούνται οι 
επιτακτικές προθεσµίες απάντησης των δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών. Σε µία περίπτωση, ο 
αντιπρόεδρος, θεωρώντας ότι οι αιτήσεις αφορούσαν θεµελιώδη ζητήµατα για την πολιτική 
διαφάνειας του θεσµικού οργάνου, θεώρησε απαραίτητο να παραπέµψει στο Προεδρείο το 
σχέδιο απόφασης για τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις. 
 
Το 2005 υποβλήθηκαν δύο καταγγελίες στον ∆ιαµεσολαβητή, οι οποίες αφορούσαν άρνηση 
του δικαιώµατος πρόσβασης για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ο ∆ιαµεσολαβητής 
περάτωσε την εξέταση µιας καταγγελίας που είχε κατατεθεί το 2004. 
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS - Register 2005 
(situation on 31/12/2005) 

 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2002 2003 2004 2005 

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

 
2002 2003 2004 2005 

N/A 165 186 298 

 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2002 2003 2004 2005 

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

Progress of the number of requests introduced through the Register 
 

Progression of requests from 2002 to 2005
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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 
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT  
 
 

 2002 2003 2004 2005 

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

CS - - - 0,83% 

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

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

ET - - - 0,11% 

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

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

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

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

LV - - 0,08% 0,17% 

LT - - - - 

HU - - 0,24% 0,39% 

MT - - - 0,06% 

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

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

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

SK - - 0,16% 0,44% 

SL - - - - 

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

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

AUTRES 0,06 0,08 - - 

 



C 

6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 

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

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

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

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

ESTONIA - 0,09% - 0,11% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SLOVENIA - 0,54% 0,08% - 

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

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

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

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

CANDIDATE COUNTRIES 
(Bulgaria,Romania,Turkey) 

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

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

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

 2002 2003 2004 2005 

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

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

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

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

ACADEMIC WORLD 
University Research 

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

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

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

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

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

OTHERS 
(Pensioners, unemployed, etc.) 

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

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

  20021  20032   20043 20054  

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% 

ARTICLE 4.2.1E PROTECTION 
COMMERCIAL INTEREST       1,85%  

ARTICLE 4.2.2E PROTECTION 
COURT PROCEEDINGS AND 
LEGAL ADVICE 75% 60,53% 18,18% 12,96% 

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

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS   2,63%   5,56% 

ARTICLE 4.5 VETO MEMBER 
STATES         

 
 

                                                 
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 
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9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION 

1049/2001  
 
 

 20021  20032   20043 20054  

NON-IDENTIFIED DOCUMENTS  
 76,36% 50,63% 66,13% 61,33% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  7,27% 1,27% 1,61% 16% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER ORGAN  
 16,36% 48,10% 32,26% 12% 

REQUEST WITHDRAWN  
 - - -  - 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  - - -  10,67% 

 

                                                 
1 Total number of refusals: 55 
2 Total number of refusals: 77 
3 Total number of refusals: 62 
4 Total number of refusals: 78 
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10.  TYPE OF DOCUMENTS  
 

    
2002     2003     2004     2005   

  
1. Documents  relating to parliamentary 

activity 38,79%     35,61%     34,60% 0,08% 0,08% 46,22%     
  Rules of Procedure   1,23% 1,23%   0,80% 0,80%   0,25% 0,25%       
  Members' activities   0,88%     0,70%     2,90%     7,53%   
   Member's declarations of financial 

interests     0,35%     0,50%     0,08%     0,22% 
   Parliamentary questions and answers 

    0,53%     0,20%     2,82%     7,31% 
   Written declarations (Art. 116) 

                        
  Plenary Documents   20,71% 20,53%   22,94% 22,84%   20,08% 2,90%   24,45% 7,31% 
   Agendas 

                        
   Tabled texts (motions for 

resolution/reports)           0,10%     8,96%     9,17% 
   Amendments 

                0,50%     0,22% 
   Adopted Texts (including 

Interinstitutional Agreements)     0,18%           6,64%     6,79% 
   Minutes 

                      0,07% 
   Verbatim report of proceedings 

(debates)                 0,91%     0,67% 
   Roll-call votes 

                0,17%     0,22% 
  Committees and Delegations   0,88%     1,91%     4,98% 3,15%   9,91% 7,53% 
   Agendas 

                        
   Working documents 

                      0,52% 
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2002     2003     2004     2005   

  
   Communications to Members 

          0,10%     0,17%     0,07% 
   (Draft) opinions 

                0,41%     0,15% 
   Draft reports 

                      0,67% 
   Amendments 

                0,17%     0,22% 
   Minutes 

                0,83%     0,45% 
   Verbatim - tapes 

    0,88%     1,81%     0,25%     0,30% 
  Conciliation                0,08% 0,08%       
  Studies/Research notes               2,24% 2,24%   1,79% 1,79% 
  Political bodies   15,09% 14,74%   9,25% 9,15%   3,99% 2,66%   2,54% 1,79% 
   Bureau 

                1,08%     0,75% 
   Conference of Presidents 

                        
   Conference of Committee Chairmen 

                        
   Quaestors  

    0,35%     0,10%     0,25%       
2. General information documents 15,08% 15,08%   11,17% 11,17%   42,83% 42,83%   29,38% 29,38%   
   Press 

                        
   Legislation 

                24,90%     17,23% 
   Official Publications 

                0,58%     0,89% 
   UE Policies 

                4,65%     2,61% 
   Competitions/Recruitment 

                0,08%     0,30% 
   Treaties 

                5,81%     3,43% 
   Official Journal 

                2,24%     1,42% 
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2002     2003     2004     2005   

  
   Tenders/Grants 

                0,50%     0,22% 
   Activities PE/UE (Bulletin) 

    13,68%     10,16%     3,07%     2,68% 
   Composition PE 

    1,40%     1,01%     1%     0,60% 
3. Documents of other institutions 21,93% 21,93% 21,93% 28,07% 28,07% 28,07% 6,55% 6,55% 0,66% 5,44% 5,44% 0,60% 
   Council 

                1,33%     1,34% 
   Commission 

                4,56%     3,43% 
   Economic and Social Committee 

(ESC)                         
   Committee of Regions (CoR) 

                        
   Court of Justice 

                        
   Court of Auditors (CA) 

                      0,07% 
   European Investment Bank (EIB) 

                        
4. Third parties documents 5,79% 5,79%   11,27% 11,27%   10,21% 10,21%   13,12% 13,12%   
   Correspondence 

    0,18%     5,43%     7,05%     10,44% 
   Petitions 

    1,23%     0,70%     1,58%     1,19% 
   Political Groups 

                        
   Member States documents 

    1,40%     0,60%     0,25%     0,45% 
   Third countries documents 

                        
   International organisations documents 

    2,98%     4,53%     1,33%     1,04% 
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2002     2003     2004     2005   

  
5. Administrative documents 2,28% 2,28% 2,28% 1,41% 1,41% 1,41% 0,42% 0,42% 0,17% 0,90% 0,90% 0,60% 
  Legal opinions 

                      0,30% 
  Administration bodies / Personal 

dossiers                         
  Award of contract 

                0,25%       
6. Other 6,49% 6,49% 6,49% 7,75% 7,75% 7,75% 2,24% 2,24% 2,24% 2,68% 2,68% 2,68% 
  Non-identified document 9,65% 9,65% 9,65% 4,73% 4,73% 4,73% 3,15% 3,15% 3,15% 2,24% 2,24% 2,24% 
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Total Documents References Files 

October 2005 121.671 737.345 

 


