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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2003

Σημείωμα υπόψιν του Προεδρείου

Θέμα: Επισκόπηση της εφαρμογής στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του 2002 του
κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής
Μαΐου 2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Το άρθρο 17, παράγραφος 1 του κανονισμού 1049/2001 διαλαμβάνει 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».

Η ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 7, πρέπει να
καταρτίζεται από την αρμόδια επιτροπή του, δηλαδή την Επιτροπή Ελευθεριών και
Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων «επί τη βάσει των
πληροφοριών που παρέχει το Προεδρείο και άλλες πηγές» για ενδεχόμενη υποβολή στην
ολομέλεια.

Το παρόν σημείωμα αποτελεί τη συμβολή του Προεδρείου στην προετοιμασία της ετήσιας
έκθεσης.

Τον πυρήνα της αποτελούν τμήματα σχετικά με το μητρώο του Κοινοβουλίου και τις αιτήσεις
που παραλήφθηκαν από το κοινό για τη χορήγηση εγγράφων του Κοινοβουλίου, για τα οποία
διατίθενται στατιστικά στοιχεία.

Παρέχονται επίσης ορισμένες βασικές πληροφορίες όσον αφορά τις εσωτερικές κανονιστικές
και διοικητικές πρωτοβουλίες που απαιτήθηκαν εντός του Κοινοβουλίου προκειμένου να τεθεί



PE 324.892/ΠΡΟΕΔΡ. 2/12 NT\486998EL.doc

EL

σε εφαρμογή ο κανονισμός. Για λόγους πληρότητας καλύπτεται επίσης η περίοδος από τις 3
Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Τέλος, το σημείωμα περιλαμβάνει ένα σχέδιο απόφασης του Γενικού Γραμματέα, με το οποίο
ανατίθεται επισήμως στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μητρώου η εξουσία να ζητεί τη γνώμη
της Νομικής Υπηρεσίας και του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων σε περιπτώσεις πρότασης
άρνησης της πρόσβασης ή επιβεβαιωτικής αίτησης.

1. Εισαγωγή

Ο κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και
της Επιτροπής (εφεξής ο κανονισμός) εγκρίθηκε στις 30 Μαΐου 2001, τέθηκε σε ισχύ στις
3 Ιουνίου 2001 και άρχισε να εφαρμόζεται από τις 3 Δεκεμβρίου 2001. Ο κανονισμός
θέσπισε σημαντικά νέα δικαιώματα όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα
του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό
βήμα στην εισαγωγή μεγαλύτερης προβολής και διαφάνειας στις εργασίες των
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τον πυρήνα του κανονισμού συνιστούσε η απαίτηση ότι κάθε θεσμικό όργανο θα θεσπίσει
ένα δημόσιο μητρώο εγγράφων από τις 3 Ιουνίου 2002. Ωστόσο, η 3η Δεκεμβρίου 2001
που αποτελούσε την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού συνεπαγόταν επίσης ότι κάθε
θεσμικό όργανο ήταν υποχρεωμένο να προβεί σε ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίσει
ότι, από την ημερομηνία αυτή, οι αιτήσεις του κοινού για πρόσβαση σε έγγραφα μπορούν
να εξετάζονται και να διεκπεραιώνονται προτού τα μητρώα των εγγράφων τεθούν σε
λειτουργία.

Το άρθρο 17, παράγραφος 1 του κανονισμού 1049/2001 διαλαμβάνει 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».

Η ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 7, πρέπει να
καταρτίζεται από την αρμόδια επιτροπή του, δηλαδή την Επιτροπή Ελευθεριών και
Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων «επί τη βάσει των
πληροφοριών που παρέχει το Προεδρείο και άλλες πηγές» για ενδεχόμενη υποβολή στην
ολομέλεια.

Το παρόν σημείωμα αποτελεί τη συμβολή του Προεδρείου στην προετοιμασία της ετήσιας
έκθεσης. Τον πυρήνα της αποτελούν τμήματα σχετικά με το μητρώο του Κοινοβουλίου και
τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν από το κοινό για τη χορήγηση εγγράφων του
Κοινοβουλίου, για τα οποία διατίθενται στατιστικά στοιχεία. Παρέχονται επίσης ορισμένες
βασικές πληροφορίες όσον αφορά τις μη αμελητέες εσωτερικές κανονιστικές και
διοικητικές πρωτοβουλίες που απαιτήθηκαν από το Κοινοβούλιο προκειμένου να τεθεί σε
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εφαρμογή ο κανονισμός. Για λόγους πληρότητας καλύπτεται επίσης η περίοδος από τις 3
Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

2. Κανονιστικές και διοικητικές πρωτοβουλίες

α) 3 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου 2001

Κατά την περίοδο μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2001 και ιδίως από τις 3 Ιουνίου, όταν ο
κανονισμός τέθηκε σε ισχύ, και τις 3 Δεκεμβρίου, όταν άρχισε να εφαρμόζεται, εγκρίθηκε
μια σειρά σημαντικών κειμένων που ήταν απαραίτητα για την εφαρμογή του κανονισμού
εντός του Κοινοβουλίου.

Πρώτον και κύριον, η ολομέλεια ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου 2001 τροποποιήσεις στον
εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, όπως απαιτούσε το άρθρο 18, παράγραφος 1 του
κανονισμού, επί τη βάσει μιας έκθεσης που συνέταξε η κ. MAIJ-WEGGEN.  Οι δέκα
τροπολογίες στον εσωτερικό κανονισμό, κυρίως στα άρθρα 171 έως 173, συνέβαλαν στην
επίλυση μιας σειράς ζητημάτων που είχε αφήσει εκκρεμή ο κανονισμός. Συγχρόνως, το
ψήφισμα που συνόδευε τις τροπολογίες ακύρωνε αποφάσεις του 1997 και 1998 σχετικά με
την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Κοινοβουλίου και τα τέλη που έπρεπε να
καταβληθούν για τη χορήγηση υπερβολικά εκτεταμένων εγγράφων.

Οι κύριες ρυθμίσεις που εισήγαγαν οι τροπολογίες είχαν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 ορισμό των εγγράφων του Κοινοβουλίου για τους σκοπούς της πρόσβασης σε
έγγραφα. Αυτά ορίστηκαν ως έγγραφα που συντάσσονται και λαμβάνονται από
«υπαλλήλους του Κοινοβουλίου κατά την έννοια του κεφαλαίου III (του εσωτερικού
κανονισμού), τα διοικητικά όργανα του Κοινοβουλίου, τις επιτροπές ή
διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες ή από τη Γραμματεία του Κοινοβουλίου»

 καθορισμό των εγγράφων που δεν θεωρούνται ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του
Κοινοβουλίου με βάση τον κανονισμό. Πρόκειται για έγγραφα που συντάσσονται ή
λαμβάνονται από μεμονωμένους βουλευτές ή πολιτικές ομάδες εκτός εάν έχουν
υποβληθεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό

 την πρόβλεψη ότι για ορισμένες κατηγορίες εγγράφων θα υπάρχει άμεση πρόσβαση
μέσω του μητρώου. Οι κατηγορίες αυτές θα οριστούν από το Κοινοβούλιο και θα
προσαρτηθούν στον εσωτερικό κανονισμό (βλ. κατωτέρω)

 παραπομπή στην διοργανική επιτροπή, που θα συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 15
του κανονισμού, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ
δύο θεσμικών οργάνων όσον αφορά τον εμπιστευτικό χαρακτήρα ενός εγγράφου.

Ωστόσο, ο τροποποιημένος εσωτερικός κανονισμός μεταβίβασε επίσης ορισμένα
σημαντικά καθήκοντα στο Προεδρείο, όπως να ορίζει τις αρχές που είναι επιφορτισμένες
με το χειρισμό των αρχικών αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα και να είναι η αρμόδια αρχή
για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με επιβεβαιωτικές αιτήσεις και αιτήσεις πρόσβασης σε
ευαίσθητα έγγραφα. Επιπλέον, ένας Αντιπρόεδρος θα διοριζόταν για να ελέγχει τον
χειρισμό των αιτήσεων.
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Το Προεδρείο ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στην εντολή αυτή θεσπίζοντας γενικούς
κανόνες για το χειρισμό των αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα κατά τη συνεδρίασή του
στις 28 Νοεμβρίου 2001.1 Η απόφαση του Προεδρείου χωρίζεται σε έξη τίτλους. Ο τίτλος
Ι αφορά το μητρώο, τα καθήκοντα της υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με τη
διαχείριση του μητρώου και  την πρόσβαση στα έγγραφα είτε άμεσα είτε κατόπιν
αιτήσεως. Θεσπίζει την αρχή ότι η διοικητική διεκπεραίωση των αιτήσεων πρόσβασης σε
έγγραφα θα πρέπει να συγκεντρωθεί στην υπηρεσία μητρώου. Ρυθμίζει επίσης την
καταχώρηση και αποθήκευση των εγγράφων του Κοινοβουλίου.

Ο τίτλος II και III ρυθμίζουν τι αρχικές και τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις πρόσβασης σε
έγγραφα. Οι αρνήσεις πρόσβασης σε έγγραφα διατυπώνονται από το Γενικό Γραμματέα
και οι αποφάσεις αυτές διαβιβάζονται στο Προεδρείο προς ενημέρωση. Οι αποφάσεις
σχετικά με επιβεβαιωτικές αιτήσεις λαμβάνονται συνήθως από το Προεδρείο, αν και η
αρμοδιότητα αυτή μπορεί να εκχωρηθεί στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο. Τόσο στην περίπτωση
της άρνησης της πρόσβασης όσο και στην περίπτωση της επιβεβαιωτικής αίτησης, ο
Γενικός Γραμματέας ζητεί τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας και του Υπεύθυνου
Προστασίας Δεδομένων (για τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις η διαβούλευση αυτή είναι
υποχρεωτική).

Η μεταχείριση των ευαίσθητων εγγράφων αποτελεί αντικείμενο του τίτλου IV. Όλες οι
αποφάσεις που αφορούν την πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα λαμβάνονται από το
Προεδρείο.

Τέλος, ο τίτλος V ρυθμίζει τις πρακτικές πτυχές της πρόσβασης σε έγγραφα,
συμπεριλαμβανομένων των μέσων αποστολής των εγγράφων και του κόστους που
συνεπάγεται η παράδοση ογκωδών εγγράφων. Ο  τίτλος VI ορίζει ότι η απόφαση τίθεται
σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αποτελεί αντικείμενο εκ νέου εξέτασης μετά την πάροδο δύο
ετών επί τη βάσει εκθέσεως του Γενικού Γραμματέα.

Επιστρέφοντας στις διοικητικές πρωτοβουλίες, το σημαντικότερο έργο της περιόδου αυτής
υπήρξε η σύσταση μιας εσωτερικής ομάδας εργασίας, απαρτιζόμενης από εκπροσώπους
όλων των Γενικών Διευθύνσεων, της Νομικής Υπηρεσίας, των Ιδιωτικών Γραφείων του
Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα καθώς και ένα εκπρόσωπο των πολιτικών ομάδων.
Η εντολή της ομάδας εργασίας ήταν να αξιολογήσει τις συνέπειες του κανονισμού για το
Κοινοβούλιο και να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις. Η ομάδα εργασίας συνέβαλε στην
προετοιμασία του αρχικού σχεδίου της απόφασης του Προεδρείου που αναφέρθηκε
προηγουμένως καθώς και άλλων κανόνων εφαρμογής (βλ. κατωτέρω). Πυρήνα, ωστόσο,
της εργασίας της απετέλεσε η δημιουργία ενός δημόσιου μητρώου των εγγράφων του
Κοινοβουλίου. Η εντολή της ανανεώθηκε τον Ιανουάριο του 2002.

Δεύτερον, δεδομένου ότι ο κανονισμός 1049/2001 άρχισε να εφαρμόζεται από τις 3
Δεκεμβρίου 2001 και κατά συνέπεια από την ημερομηνία αυτή οι πολίτες μπορούν να
υποβάλουν αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα που κατέχει ή συντάσσει το Κοινοβούλιο,
συστήθηκε εντός της Διεύθυνσης Γ της Γενικής Διεύθυνσης της Προεδρίας μια

1 Βλ. σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ C 374 της 29.12.2001, σελ.1)



NT\486998EL.doc 5/12 PE 324.892/ΠΡΟΕΔΡ.

EL

στοιχειώδης υπηρεσία μητρώου για το χειρισμό των αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα, η
οποία απαρτιζόταν από υπαλλήλους προσωρινά επιφορτισμένους με το καθήκον αυτό μαζί
με  δύο βοηθούς.

β) 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2002

Περαιτέρω τροποποιήσεις στον εσωτερικό κανονισμό εγκρίθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια
του 2002.

Στις 14 Μαΐου 2002 η ολομέλεια ενέκρινε μια δεύτερη έκθεση MAIJ-WEGGEN, η οποία
τροποποιούσε τον εσωτερικό κανονισμό  του Κοινοβουλίου με την προσθήκη ενός νέου
παρατήματος (παράρτημα XV), το οποίο απαριθμούσε τα έγγραφα του Κοινοβουλίου τα
οποία ήταν άμεσα προσπελάσιμα από το μητρώο του Κοινοβουλίου. Επρόκειτο για μια
εξαιρετικά σημαντική απόφαση για τον καθορισμό του συνολικού περιεχομένου του
μητρώου.

Το Προεδρείο επικαιροποίησε τον Κώδικα Συμπεριφοράς των υπαλλήλων του
Κοινοβουλίου κατά τη συνεδρίασή του της 11ης Μαρτίου 2002.  Το κείμενο του Κώδικα
σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα του Κοινοβουλίου αντικαταστάθηκε με νέες
παραγράφους, οι οποίες περιελάμβαναν:

 μια εντολή στο προσωπικό να λαμβάνει υπόψη του τα νέα δικαιώματα του κοινού
σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα του Κοινοβουλίου

 μια σύντομη περιγραφή της αποστολής και του περιεχομένου του μητρώου και της
εντολής προς το προσωπικό να τηρεί αυστηρά τους κανόνες για την καταχώρηση των
εγγράφων του Κοινοβουλίου

 διατάξεις για το χειρισμό των αιτήσεων που αφορούν έγγραφα του Κοινοβουλίου, τις
οποίες θα διαχειρίζεται σε συγκεντρωτική βάση η αρμόδια υπηρεσία του μητρώου,
με μόνη εξαίρεση τις αιτήσεις για έγγραφα άμεσα προσπελάσιμα από το μητρώο.
Στις περιπτώσεις αυτές ο υπάλληλος θα συμβάλλει στον εντοπισμό του σχετικού
εγγράφου και, εφόσον είναι απαραίτητο, θα χορηγεί αντίγραφο.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας, ανταποκρινόμενος στην εντολή που του χορηγήθηκε από το
Προεδρείο στις 28 Νοεμβρίου 2001, ενέκρινε στις 31 Μαΐου 2002 μια απόφαση σχετικά
με την καταχώρηση των εγγράφων του Κοινοβουλίου, την οποία προετοίμασε η ομάδα
εργασίας κατόπιν διεξοδικών ενδοϋπηρεσιακών διαβουλεύσεων. Η απόφαση θεσπίζει ένα
ευρύ σύστημα διαχείρισης για όλα τα έγγραφα του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων
και εκείνων που δεν περιέχονται στο μητρώο, τα οποία μπορούν ωστόσο, σύμφωνα με τον
κανονισμό, να αποτελούν αντικείμενο αίτησης πρόσβασης του κοινού. Για το λόγο αυτό,
μόνο δύο τμήματα της απόφασης (τμήματα IV & V) αναφέρονται ειδικά στο μητρώο
στοιχείων αναφοράς του Κοινοβουλίου. Τα υπόλοιπα τμήματα αφορούν:

 το χειρισμό της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 την καταχώρηση των εγγράφων του Κοινοβουλίου στη Γενική Γραμματεία
 τη διατήρηση των εγγράφων
 τη μεταφορά των εγγράφων στα αρχεία του Κοινοβουλίου.
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Όσον αφορά τη μεταφορά εγγράφων στο μητρώο, η απόφαση όρισε ότι θα δίδεται
προτεραιότητα σε έγγραφα που αφορούν τις νομοθετικές και κοινοβουλευτικές
δραστηριότητες του Κοινοβουλίου. Η απόφαση υποχρέωνε επίσης κάθε υπηρεσία να λάβει
εκείνα τα οργανωτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
της. Προβλέπονται επίσης ενημερωτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης για το
προσωπικό του Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά τις μη κανονιστικές εξελίξεις, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το 2002 το
Προεδρείο όρισε την Αντιπρόεδρο CEDERSCHIÖLD ως Αντιπρόεδρο υπεύθυνη για την
πρόσβαση στα έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 6 του εσωτερικού
κανονισμού. Το Προεδρείο, στο πλαίσιο των αποφάσεών του για τον προϋπολογισμό του
2002, συμφώνησε επίσης να διαθέσει από 1ης Ιανουαρίου 2003 τρεις νέες θέσεις (1A, 1B
και 1C) για μια μόνιμη υπηρεσία μητρώου, ενώ το 2004 θα προστεθούν μια θέση B και
τρεις θέσεις C.

Τέλος, το Μάρτιο του 2002 συστήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μια μόνιμη
ομάδα εργασίας «Συντονισμός – πρόσβαση σε έγγραφα» εντός της Γενικής Γραμματείας.
Σε αυτή συνενώθηκαν όλες οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με τις σχέσεις με τους
πολίτες προκειμένου να διασφαλισθεί ο κατάλληλος συντονισμός σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες οι υπηρεσίες αυτές δέχονται αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα του Κοινοβουλίου. Η
ομάδα εργασίας ήταν αρμόδια για τη δημιουργία της Πύλης των Πολιτών στην Ιστοθέση
του Κοινοβουλίου (βλ. κατωτέρω).

3. Το μητρώο εγγράφων του Κοινοβουλίου

α) Η ανάπτυξη του μητρώου

Η δημιουργία ενός on line μητρώου των εγγράφων του Κοινοβουλίου απετέλεσε την κύρια
αποστολή του 2002 όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού.

Η ανάπτυξή του πραγματοποιήθηκε σε διάφορα στάδια.

Το πρώτο στάδιο συνίστατο στη σύνταξη ενός καταλόγου κατηγοριών των εγγράφων του
Κοινοβουλίου που θα συμπεριληφθούν στο μητρώο. Επρόκειτο για τεράστιο έργο
δεδομένου ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί στο παρελθόν μια τέτοια έρευνα. Η κατάληξη
ήταν συνεπώς ανοικτή. Μια πρώτη έκδοση του καταλόγου αυτού επισυνάφθηκε στην
απόφαση του Γενικού Γραμματέα σχετικά με την καταχώρηση των εγγράφων του
Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στις 31 Μαΐου 2002. Συνέχισε, ωστόσο, να επικαιροποιείται
και να τελειοποιείται ιδίως αφ’ ότου η ολομέλεια αποφάσισε ποια έγγραφα θα είναι άμεσα
προσπελάσιμα μέσω του μητρώου. Σήμερα ο κατάλογος περιλαμβάνει 168 τύπους
εγγράφων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε τύπος εγγράφου ήταν συνδεδεμένος με
μια αντίστοιχη διοικητική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας του Κοινοβουλίου, η οποία
ήταν αρμόδια για την καταχώρηση των εγγράφων αυτών στο μητρώο και εισηγείτο,
εφόσον αυτό ήταν απαραίτητο, κατά πόσο ένα έγγραφο του τύπου αυτού μπορεί να
καταστεί προσπελάσιμο στο κοινό κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.
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Το δεύτερο στάδιο αφορούσε τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνολική δομή του
μητρώου. Συμφωνήθηκε ότι το μητρώο θα περιλαμβάνει:

 μια διασύνδεση αναζήτησης σε πολλές γλώσσες διαθέσιμη on line σε δύο μορφές –
μια προσιτή στο κοινό (Διαδίκτυο) και μια περιορισμένη στους εσωτερικούς χρήστες
(Intranet). Η διασύνδεση αναζήτησης θα περιλαμβάνει ένα έντυπο για την αίτηση
πρόσβασης σε έγγραφα που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα on line

 πληροφορίες για το μητρώο στοιχείων αναφοράς καταχωρημένες σε μια βάση
δεδομένων

 μια αποθήκη των πηγών των εγγράφων
 έναν αυτοματοποιημένο, εφόσον είναι δυνατό, μηχανισμό για την προσθήκη νέων

εγγράφων στο μητρώο.

Το τρίτο στάδιο του προγράμματος έγκειτο στη διαμόρφωση της ηλεκτρονικής δομής του
αρχείου, καθήκον το οποίο επιφορτίστηκε η Διεύθυνση Πληροφορικής. Αποφασίστηκε ότι
το μητρώο θα δημιουργηθεί στη βάση των υφισταμένων βάσεων δεδομένων και εργαλείων
λογισμικού και θα καταβληθεί προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η προσθήκη
εγγράφων θα είναι αυτοματοποιημένη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ωστόσο, δεν
κατέστη δυνατό να αποφευχθεί μια εν μέρει χειροκίνητη προσθήκη εγγράφων μέσω νέου
και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού. Τα νέα έγγραφα που καταχωρίζονται στο μητρώο θα
είναι αρχικά διαθέσιμα στο Intranet και στη συνέχεια θα μεταφέρονται κάθε απόγευμα
εκτός των ορίων ελέγχου του δικτύου στην ιστοθέση του Κοινοβουλίου στο Διαδίκτυο. Θα
υπάρχει ένας μηχανισμός για τη διόρθωση των σφαλμάτων σε περίπτωση που αυτά
αφορούν στοιχεία αναφοράς εγγράφων στο μητρώο ή σε περίπτωση κατά την οποία
έγγραφα καταστούν εκ παραδρομής άμεσα προσπελάσιμα σε αντίθεση με την απόφαση
της ολομέλειας.

Πρωτότυπα του μητρώου αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2002. Η
πλήρης εκδοχή του μητρώου και η πρώτη δοκιμή καταχώρισης εγγράφων ξεκίνησε στις
αρχές Μαΐου. Η on line σύνδεση με το νέο μητρώο κατέστη τελικά εφικτή στις 31 Μαΐου,
τρεις ημέρες πριν την επίσημη προθεσμία στις 3 Ιουνίου 2002 που ορίζεται στο άρθρο 11,
παράγραφος 3, του κανονισμού.

Σε συμφωνία με προηγούμενες αποφάσεις, δόθηκε στην αρχική περίοδο λειτουργίας του
μητρώου προτεραιότητα σε έγγραφα που αφορούν νομοθετικές διαδικασίες, τα οποία θα
έπρεπε σε κάθε περίπτωση να είναι άμεσα προσπελάσιμα.

Τα έγγραφα που καταχωρήθηκαν στο μητρώο τις πρώτες εβδομάδες αφορούσαν κυρίως
δραστηριότητες της ολομέλειας. Τα έγγραφα της ολομέλειας ακολούθησαν έγγραφα
σχετικά με τις δραστηριότητες των επιτροπών, ούτως ώστε μέχρι το φθινόπωρο του 2002
όλα τα νομοθετικά έγγραφα που είτε παρελήφθησαν από το Κοινοβούλιο είτε
συντάχθηκαν από αυτό να είναι άμεσα προσπελάσιμα μέσω του μητρώου. Κατεβλήθη
επίσης προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί η καταχώρηση στο μητρώο του όγκου
των νομοθετικών εγγράφων που αφορούν την περίοδο από 3 Δεκεμβρίου 2001 έως 3
Ιουνίου 2002.
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Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι αιτήσεις των πολιτών για πρόσβαση σε έγγραφα
απευθύνονταν στην υπηρεσία μητρώου και εξετάζονταν εντός των προθεσμιών που όρισε
η οδηγία, τα διάφορα σημεία πρόσβασης στην ιστοθέση Europarl για αιτήσεις πρόσβασης
σε έγγραφα, γενικές πληροφορίες και υποβολή αναφορών συγκεντρώθηκαν στην ίδια
σελίδα, γνωστή ως Πύλη των Πολιτών.

β) Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του μητρώου

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2002 το μητρώο περιείχε 13,835 αναφορές σε έγγραφα και 115,638
φακέλους (κάθε γλωσσική εκδοχή ενός εγγράφου καταχωρείται στο μητρώο μόλις
καταστεί διαθέσιμη). Σήμερα τα έγγραφα καταχωρίζονται στο μητρώο με μέσο ρυθμό 80
εγγράφων ημερησίως και 636 φακέλων ημερησίως.

Από της ενάρξεως λειτουργίας του έχουν πραγματοποιηθεί στο μητρώο 28,227 επισκέψεις
και το έχουν συμβουλευθεί 26,710 χρήστες. Έχει ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο 109,911
σελίδων και έχουν πραγματοποιηθεί 24,753 αναζητήσεις στο μητρώο.

Λεπτομερή στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στο παράρτημα 1.

4. Αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα του Κοινοβουλίου

α) Αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα

Κατά τη διάρκεια του 2002 το Κοινοβούλιο έλαβε 637 αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα.
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι σημειώθηκε μεγάλη αύξηση του αριθμού των αιτήσεων
μετά την έναρξη λειτουργίας του μητρώου. Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2002,
υποβλήθηκαν 117 αιτήσεις, από δε τον Ιούνιο μέχρι τα τέλη του έτους 520.

Τα στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα 2 αναλύουν τα συνολικά αυτά
στοιχεία κατά γλώσσα, σημείο εισόδου στο Κοινοβούλιο, χώρα και τύπο του ζητηθέντος
εγγράφου.

Όσον αφορά τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την υποβολή των αιτήσεων, τα αγγλικά
κυριαρχούν, ακολουθούμενα από τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων (594) ελήφθη από την Υπηρεσία Μητρώου μετά την
εισαγωγή του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης.

539 αιτήσεις εκπορεύθηκαν από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο μεγαλύτερος
αριθμός (97) προέρχεται από το Βέλγιο, ακολουθούμενο από τη Γαλλία (83) και την
Ιταλία (72). Υπήρξαν 20 αιτήσεις από υποψήφιες χώρες και 17 από τη Βόρεια Αμερική
μεταξύ των οποίων 15 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αριθμός μεγαλύτερος από τον αριθμό
πέντε κρατών μελών.

Τέλος, όσον αφορά τα ζητηθέντα έγγραφα, οι σημαντικότερες κατηγορίες αφορούσαν
έγγραφα προερχόμενα από άλλα θεσμικά όργανα, έγγραφα ολομελείας, έγγραφα των
κοινοβουλευτικών οργάνων και έγγραφα σχετικά με κοινοβουλευτικές δραστηριότητες.
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β) Αρνήσεις χορήγησης πρόσβασης

Σε 109 περιπτώσεις οι αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα δεν κατέληξαν στη χορήγηση
εγγράφου. Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι:

 η αρχική αίτηση δεν ήταν σαφής ή έλειπαν υποχρεωτικές πληροφορίες·
 το ζητούμενο έγγραφο δεν ήταν έγγραφο του Κοινοβουλίου, δηλαδή έγγραφο που

είχαν συντάξει ή κατείχαν τα θεσμικά όργανα·
 το έγγραφο δεν ήταν πλέον διαθέσιμο·
 δεν επρόκειτο στην πραγματικότητα για αίτηση πρόσβασης σε έγγραφο και συνεπώς

δεν αφορούσε την Υπηρεσία Μητρώου.

Μόνο σε 9 περιπτώσεις υπήρξε ειδική άρνηση κατά την έννοια του άρθρου 4 του
κανονισμού. Πέντε περιπτώσεις αφορούσαν αιτήσεις για γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας. Μια αίτηση απερρίφθη επειδή θα εθίγετο το δημόσιο συμφέρον, δύο επειδή θα
προσεβάλετο η ιδιωτική ζωή και η ακεραιότητα του ατόμου και μια επειδή θα εθίγετο η
διαδικασία λήψης απόφασης του θεσμικού οργάνου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις
τηρήθηκαν οι υποχρεωτικές προθεσμίες.

γ) Επιβεβαιωτικές αιτήσεις

Μόνο μια απόρριψη αρχικής αίτησης πρόσβασης σε έγγραφα του Κοινοβουλίου κατά το
2002 οδήγησε σε επιβεβαιωτική αίτηση. Η επιβεβαιωτική αυτή αίτηση εξετάστηκε από το
Προεδρείο κατά τη συνεδρίασή του στις 21 Οκτωβρίου 2002 κατά την οποία το Προεδρείο
αποφάσισε να επιτρέψει μερική πρόσβαση στο ζητηθέν έγγραφο.

5. Ευαίσθητα έγγραφα

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού οι ετήσιες εκθέσεις πρέπει επίσης να
περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ευαίσθητων εγγράφων που δεν
καταχωρήθηκαν στο μητρώο του θεσμικού οργάνου.

Τα ευαίσθητα έγγραφα είναι διαβαθμισμένα έγγραφα που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια,
στρατιωτικές υποθέσεις, διεθνείς σχέσεις και την δημοσιονομική, νομισματική ή
οικονομική πολιτική. Η διαβάθμιση είναι τριπλή (ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ,
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ) και προσδιορίζεται από το επίπεδο της ζημιάς που μπορεί να
προκαλέσει η μη εγκεκριμένη γνωστοποίηση. Ο κανονισμός περιέχει ειδικές ρυθμίσεις για
την μεταχείριση των ευαίσθητων εγγράφων, οι οποίες εκτίθενται στο άρθρο 9. Οι
αναφορές σε ευαίσθητα έγγραφα πρέπει να καταχωρούνται στο μητρώο μόνο με την
συγκατάθεση του συντάκτη του εγγράφου και, όταν καταχωρούνται αναφορές, αυτές θα
συντάσσονται κατά τρόπο ώστε να μη θίγεται η ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου το Κοινοβούλιο δεν συνέταξε ούτε έλαβε
ευαίσθητα έγγραφα. Συνεπώς, δεν προκύπτει ζήτημα του αριθμού των ευαίσθητων
εγγράφων που δεν έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο.
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Ωστόσο, το 2002 υπεγράφη μια διοργανική συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες που
κατέχει το Συμβούλιο στον τομέα της πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα (δεύτερος
πυλώνας). Η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 23 Οκτωβρίου 2002 και
υπεγράφη στις 20 Νοεμβρίου 2002. Σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει τη
διαβίβαση ευαίσθητων εγγράφων του Συμβουλίου προς το Κοινοβούλιο. Συνεπώς δεν
αποκλείεται το ενδεχόμενο να τεθεί στο μέλλον ζήτημα κατά πόσο ένα ευαίσθητο έγγραφο
που αφορά τον δεύτερο πυλώνα έπρεπε ή όχι να καταχωρηθεί στο μητρώο.

6. Διοργανική συνεργασία

Το άρθρο 15, παράγραφος 2 του κανονισμού υποχρεώνει τα τρία θεσμικά όργανα να
συγκροτήσουν μια διοργανική επιτροπή με στόχο «τη διερεύνηση της βέλτιστης
πρακτικής, την εξέταση ενδεχόμενων διαφορών και τη συζήτηση των μελλοντικών
εξελίξεων περί της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα».

Το Κοινοβούλιο διατύπωσε την επιθυμία η επιτροπή να απαρτίζεται από εκπροσώπους
κάθε θεσμικού οργάνου σε πολιτικό επίπεδο. Μετά από ορισμένους αρχικούς δισταγμούς,
τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή έκαναν δεκτή την άποψη του Κοινοβουλίου και η
επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους προέδρους των τριών θεσμικών οργάνων
πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνεδρίασή της στις 13 Μαρτίου 2002 στο Στρασβούργο.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή καθόρισε τις μεθόδους εργασίας της και αποφάσισε ότι κατά τις
συνόδους εργασίας της επιτροπής, τους προέδρους μπορούν να αναπληρώνουν
εκπρόσωποι της επιλογής τους. Στην περίπτωση του Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος COX
όρισε την Αντιπρόεδρο CEDERSCHIÖLD να εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στις
συνεδριάσεις αυτές.

Η επιτροπή έχει έκτοτε συνεδριάσει σε δύο περιπτώσεις, στις 10 Απριλίου και στις 9
Ιουλίου 2002. Μεταξύ άλλων έχει εξετάσει

 τα μητρώα κάθε θεσμικού οργάνου
 ενημερωτικές εκστρατείες για τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό ενέκρινε την

προετοιμασία ενός ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα,
το οποίο έχει δημοσιευθεί σε όλες τις γλώσσες και έχει διανεμηθεί ευρέως στο
Κοινοβούλιο και στα Γραφεία Ενημέρωσης του Κοινού του Κοινοβουλίου

 την εφαρμογή του κανονισμού στις υπηρεσίες και τα όργανα
 την ανάλυση των ισχυουσών διατάξεων υπό το φως του Κανονισμού
 τις αλλαγές στον κανονισμό όσον αφορά τα ιστορικά αρχεία.

Εκτός από τις εργασίας της διοργανικής επιτροπής πραγματοποιήθηκαν εντατικές επαφές
μεταξύ των αρμοδίων για τα μητρώα υπηρεσιών των τριών θεσμικών οργάνων, η δε
συνεργασία επικεντρώθηκε στην προετοιμασία των συνεδριάσεων της διοργανικής
επιτροπής, στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των μητρώων, στην ανταλλαγή απόψεων
όσον αφορά την εξέταση ογκωδών αιτήσεων και τη σύνταξη ενός διοργανικού
ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, το οποίο θα διανεμηθεί
στο ευρύ κοινό. Οι διοικήσεις των τριών θεσμικών οργάνων συζήτησαν επίσης τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στην περίπτωση κατά την οποία ένα θεσμικό
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όργανο λαμβάνει αίτηση πρόσβασης σε έγγραφο που έχει συντάξει ένα άλλο όργανο.
Αυτές κατέληξαν στην υπογραφή στις 9 Ιουλίου 2002 ενός μνημονίου κατανόησης, το
οποίο δεσμεύει ένα θεσμικό όργανο να διαβουλεύεται με το άλλο θεσμικό όργανο, το
οποίο πρέπει να απαντήσει ενός πέντε εργασίμων ημερών, εφόσον λάβει αίτηση
πρόσβασης σε ένα από τα έγγραφά του και όταν υπάρχει αμφιβολία κατά πόσο το έγγραφο
είναι προσπελάσιμο στο κοινό.

7. Συνολική αξιολόγηση

Αναφορικά με την πραγμάτωση των νέων δικαιωμάτων πρόσβασης του κοινού στα
έγγραφα του Κοινοβουλίου, υπήρξαν δύο προεξέχοντα καθήκοντα που απαιτούσαν
ολοκλήρωση το 2002: η θέσπιση μιας διαδικασίας για την παραλαβή και διεκπεραίωση
των αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα και η έναρξη λειτουργίας του μητρώου του
Κοινοβουλίου. Και στις δύο αυτές προκλήσεις υπήρξε έγκαιρη και επιτυχής ανταπόκριση,
αν και απαιτήθηκαν σημαντικές επενδύσεις ανθρωπίνων πόρων από τη Γενική Γραμματεία
και αύξηση των κονδυλίων στον προϋπολογισμό του 2003.

Η διαδικασία χειρισμού των αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα που βασίστηκε στη
συγκέντρωση της διαδικασίας εντός της Υπηρεσίας Μητρώου έχει λειτουργήσει
ικανοποιητικά σε γενικές γραμμές. Το σύστημα κατόρθωσε να ανταποκριθεί στην αύξηση
του αριθμού των αιτήσεων, η οποία παρατηρήθηκε μόλις το μητρώο άρχισε να λειτουργεί
τον Ιούνιο του 2002. Η προθεσμία των 15 εργασίμων ημερών που θεσπίστηκε στον
κανονισμό τηρήθηκε, μολονότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι απαντήσεις απεστάλησαν στο
όριο της δεκαπενθήμερης προθεσμίας. Οι καθυστερήσεις προκλήθηκαν από αιτήσεις
πρόσβασης σε έγγραφα που διαβιβάζονται σε άλλες υπηρεσίες και στη συνέχεια
προωθούνται στην Υπηρεσία Μητρώου για διεκπεραίωση. Η ανάγκη διαβούλευσης με τη
Νομική Υπηρεσία και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων σε περιπτώσεις πρότασης
για άρνηση πρόσβασης ή επιβεβαιωτικής αίτησης είναι επίσης χρονοβόρος. Για την
επιτάχυνση των διαδικασιών ο Γενικός Γραμματέας προτείνει να ανατεθεί επισήμως στον
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μητρώου η εξουσία να ζητεί τη γνώμη της Νομικής
Υπηρεσίας και του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Το 2002 μπορεί να χαρακτηρισθεί ότι αποτελεί την εναρκτήρια φάση του μητρώου
στοιχείων αναφοράς του Κοινοβουλίου. Το μητρώο δημιουργήθηκε στις 3 Ιουνίου 2002
όπως ορίζεται στον κανονισμό. Η έμφαση κατά τους πρώτους έξη μήνες της ζωής του
μητρώου δόθηκε στο να διασφαλισθεί ότι όλοι οι τύποι εγγράφων που αφορούν
νομοθετικές διαδικασίες θα είναι άμεσα προσπελάσιμοι μέσω του μητρώου. Το καθήκον
αυτό έχει ολοκληρωθεί. Η προσοχή και οι προσπάθειες στρέφονται τώρα στο να
διασφαλισθεί ότι ο αυξανόμενος αριθμός των μη νομοθετικών εγγράφων καταχωρείται
στο μητρώο. Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το μητρώο κατέστη ταχέως λίαν
δημοφιλές και ο κύριος δίαυλος για την υποβολή αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα.

Τρεις ακόμη εξελίξεις το 2002 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού πρέπει να
επισημανθούν:

 η συγκρότηση της διοργανικής επιτροπής σύμφωνα με τις απόψεις του Κοινοβουλίου
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 η υπογραφή της συμφωνίας με το Συμβούλιο για την πρόσβαση σε πληροφορίες και
έγγραφα που κατέχει το Συμβούλιο στους τομείς της πολιτικής για την άμυνα και την
ασφάλεια

 η δημοσίευση ενός ενημερωτικού φυλλαδίου για την πρόσβαση σε έγγραφα.

8. Συμπεράσματα

Το Προεδρείο καλείται

 να λάβει υπόψη του και να εγκρίνει το παρόν σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή
του κανονισμού 1049/2001 στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου κατά το 2002 και να
ζητήσει από τον Πρόεδρο να το διαβιβάσει στην Επιτροπή Ελευθεριών και
Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ως συμβολή
του Προεδρείου, σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 7 του εσωτερικού
κανονισμού, στην προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης

 να λάβει υπόψη του το επισυναπτόμενο σχέδιο απόφασης του Γενικού Γραμματέα,
με το οποίο ανατίθεται επισήμως στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μητρώου η
εξουσία να ζητεί τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας και του Υπεύθυνου Προστασίας
Δεδομένων σε περιπτώσεις πρότασης άρνησης της πρόσβασης ή επιβεβαιωτικής
αίτησης.

Julian PRIESTLEY

Παραρτήματα
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