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Θέμα: Εξέταση της εφαρμογής, στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2001, σχετικά
με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής, όσον αφορά το έτος 2004.
Συνεισφορά του Προεδρείου στην ετήσια έκθεση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από τις 3 Δεκεμβρίου 2001, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εφαρμόζουν στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφά τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (άρθρο 17, παράγραφος 1), τα οικεία θεσμικά όργανα
δημοσίευσαν το 2002 και το 2003 εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού αυτού,
παρέχοντας επίσης πληροφορίες σχετικά με το δημόσιο Μητρώο των εγγράφων και στατιστικά
στοιχεία για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα.

Σύμφωνα με το άρθρο 97, παράγραφος 7, του Κανονισμού, η ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου
πρέπει να ετοιμάζεται από την αρμόδια επιτροπή, ήτοι την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, βάσει των πληροφοριών που παρέχει το Προεδρείο,
καθώς και από άλλες πηγές, και να υποβάλλεται στην ολομέλεια.

Αν το παρόν έγγραφο εγκριθεί από το Προεδρείο, θα αποτελέσει τη συνεισφορά του στην ετήσια
έκθεση.

Τα κύρια τμήματά του, που αφορούν το Μητρώο του Κοινοβουλίου και τις αιτήσεις του κοινού
για έγγραφα, τις οποίες λαμβάνει το Κοινοβούλιο, περιέχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία.

Παρέχει επίσης πληροφορίες για τα διοικητικά και οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζονται εντός
του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
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Επισυνάπτεται προς τα μέλη του Προεδρείου έγγραφο που περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία για
την προετοιμασία την ετήσιας έκθεσης 2004 που απαιτείται βάσει του άρθρου 17, παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, και το οποίο περιέχει κυρίως τα εξής συμπεράσματα:

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

 Η πλήρης τροφοδότηση του Μητρώου γίνεται σήμερα με ρυθμό 185 νέων στοιχείων
αναφοράς και 890 πολύγλωσσων αρχείων σε ημερήσια βάση. Στις 31 Δεκεμβρίου 2004, ο
συνολικός αριθμός στοιχείων αναφοράς στο Μητρώο ήταν 89.348 και ο συνολικός αριθμός
αρχείων σε 20 γλώσσες ήταν 500.989. Για το 90% περίπου των εγγράφων που υπάρχουν στο
Μητρώο διατίθεται άμεση πρόσβαση στο κοινό μέσω του Internet.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

 Η διαβίβαση της αλληλογραφίας στο Μητρώο γίνεται, από τον Ιούνιο του 2003, ύστερα από
προηγούμενο έλεγχο από μέρους της Υπηρεσίας Μητρώου, με τον οποίο εξακριβώνεται η
τήρηση των απαιτήσεων που επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Η Υπηρεσία
Μητρώου προέβη αναδρομικά στον έλεγχο και την εισαγωγή στο Μητρώο, του συνόλου της
αλληλογραφίας που υπήρχε στη βάση ADONIS πριν από την ημερομηνία αυτή. Το εν λόγω
εγχείρημα απαίτησε το χειρισμό περίπου 30.000 εγγράφων. Επί του παρόντος, το Μητρώο
περιέχει 44.000 στοιχεία αλληλογραφίας· στο 50% εξ αυτών υπάρχει άμεση πρόσβαση
μέσω του Internet.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 Για το 2004, ο αριθμός αιτήσεων ανήλθε σε 1.245, ήτοι αύξηση κατά 13% σε σχέση με το
2003.

ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 Βάσει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμό (ΕΚ) 1049/2001, έγινε
απόρριψη της αίτησης πρόσβασης σε 11 περιπτώσεις (8 περιπτώσεις: άρθρο 4.1β εκ των
οποίων 5 περιπτώσεις μερικής απόρριψης· 3 περιπτώσεις: άρθρο 4.2). Ελήφθη μία
επιβεβαιωτική αίτηση και το Προεδρείο επιβεβαίωσε την απόρριψη με βάση το άρθρο
4.1 β). Επιπλέον, υπεβλήθη μία καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 Κατ' εφαρμογή του άρθρου 9, παράγραφος 3, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, το
Κοινοβούλιο έλαβε 5 ευαίσθητα έγγραφα και δεν τα καταχώρισε στο Μητρώο.
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Στο πλαίσιο αυτό, καλείται το Προεδρείο:

- να εγκρίνει το ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 εντός του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2004·

- να ζητήσει από τον Πρόεδρο να το διαβιβάσει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως συνεισφορά του Προεδρείου, σύμφωνα με το
άρθρο 97, παράγραφος 7, του εσωτερικού Κανονισμού του Κοινοβουλίου, ενόψει της
προετοιμασίας της τρίτης ετήσιας έκθεσης.

Julian PRIESTLEY
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ΣΧΕΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 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, για το έτος 2004.

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97, παράγραφος 7 του
Κανονισμού του Κοινοβουλίου)
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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 Επιτροπής ορίζει, στο άρθρο
17, παράγραφος 1, 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."

Το παρόν έγγραφο αποτελεί τη συμβολή του Προεδρείου στην προετοιμασία της τρίτης ετήσιας
έκθεσης που καταρτίζει το Κοινοβούλιο. Καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως
31 Δεκεμβρίου 2004.

Ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη και εξέλιξη του Μητρώου, καθώς και με τα διοικητικά και
οργανωτικά μέτρα που εγκρίθηκαν για την τήρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001·
αναλύει επίσης τις αιτήσεις του κοινού για πρόσβαση στα έγγραφα του Κοινοβουλίου και δίνει
στατιστικά στοιχεία στο θέμα αυτό.

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1. Μετάθεση της Υπηρεσίας Αρχείων

Στο πλαίσιο της πολιτικής "Θέτοντας ψηλότερα τον πήχη", την 1η Ιανουαρίου 2004, η
Μονάδα Αρχείων, περιλαμβανομένης της Υπηρεσίας Εμπιστευτικών Εγγράφων (SDC),
μεταφέρθηκε στη Γενική Διεύθυνση Προεδρίας. Έτσι ενισχύθηκε η συνεργασία με το
Μητρώο και αναπτύχθηκε μια συνέργεια μεταξύ Μητρώου, Αρχείων και Υπηρεσίας
Ταχυδρομείου, η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001. Κατ' αυτόν τον τρόπο αυξήθηκε η αποτελεσματικότητα στην εξέταση
των αιτήσεων πρόσβασης στα έγγραφα και ενισχύθηκε ο συντονισμός στην αναζήτηση,
αποθήκευση και αρχειοθέτηση των εμπιστευτικών εγγράφων τα οποία διαβιβάζονται
στο Κοινοβούλιο από τα άλλα θεσμικά όργανα.

Δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο δεν διαθέτει έναν ενιαίο κατάλογο εγγράφων, στον οποίο
να καταχωρίζεται κάθε έγγραφο που καταρτίζεται ή λαμβάνεται από το Κοινοβούλιο,
προβλέπεται όπως το Μητρώο διαβιβάζει αντίγραφο των εγγράφων αυτών στα Αρχεία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (CARDOC). Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο
7, παράγραφος 1 της απόφασης του Προεδρείου 2001/374/ΕΚ, για τα έγγραφα που
δημιουργήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001, εκπονούνται
τώρα πρωτόκολλα μεταξύ της Υπηρεσίας Κεντρικών Αρχείων και της υπηρεσίας που
είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Μητρώου, ώστε να οργανωθούν οι καταθέσεις
εγγράφων από τη μια βάση δεδομένων στην άλλη.

2. Εφαρμογή της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 31ης Μαΐου 2002

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 31ης Μαΐου 2002 ως προς τα μέτρα εκτέλεσης
για την τροφοδότηση του Μητρώου άλλαξε τη νοοτροπία του Κοινοβουλίου όσον
αφορά την επεξεργασία και διαχείριση των εγγράφων του. Οι οργανωτικές, λειτουργικές
και τεχνικές αλλαγές που περιλαμβάνει αυτή η απόφαση, είχαν αποτελέσει αντικείμενο
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ενημερωτικών συνεδριάσεων με τις διάφορες γενικές διευθύνσεις, ώστε να εξηγηθούν οι
μηχανισμοί και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Ωστόσο, η ορθή εφαρμογή
των διατάξεων περί της καταχώρισης των εγγράφων σε κάθε υπηρεσία, η αυτόματη
τροφοδότηση του Μητρώου, η οργάνωση των υφιστάμενων αρχείων και η κατάθεση
των εγγράφων και φακέλων αυτών στα ιστορικά αρχεία του Κοινοβουλίου, θα
απαιτήσουν  αυξημένη προσπάθεια και παρακολούθηση, προκειμένου να διασφαλισθεί η
εφαρμογή τους εντός του Κοινοβουλίου.

III. ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Μετά το άνοιγμα του Μητρώου στο κοινό, στις 3 Ιουνίου 2002, η βάση δεδομένων RER
τελειοποιήθηκε τόσο σε ό,τι αφορά τα εργαλεία διαχείρισης (μονάδα διαχείρισης) όσο και ως
προς τις δυνατότητες σε θέματα έρευνας και περιεχομένου.

1. Εξελίξεις

Ένα από τα σημαντικά βήματα που έγιναν τη χρονιά που πέρασε ήταν και η προσαρμογή
της βάσης RER στη διεύρυνση. Όλες οι λειτουργικές μονάδες του Μητρώου (RER-2,
φόρτωση εγγράφων, διεπαφή έρευνας στο Intranet και Internet, έλεγχος μεταφράσεων)
επιτρέπουν τη λήψη και το χειρισμό εγγράφων στις είκοσι επίσημες γλώσσες.

Επίσης η βάση προσαρμόστηκε για να λαμβάνει τα έγγραφα της έκτης κοινοβουλευτικής
περιόδου: ορισμός των εγγράφων, στοιχεία αναφοράς, νέες επιτροπές, πολιτικές ομάδες,
βουλευτές, κ.λπ.· δημιουργήθηκε νέα μονάδα για την κατάρτιση στατιστικών.

Έγιναν και άλλες προσαρμογές τη χρονιά που πέρασε, με στόχο τη συμβατότητα με τα
Windows XP και με τους νέους κωδικούς XM και XC.

Η διεπαφή έρευνας της ιστοσελίδας (Intranet και Internet) του μητρώου εμπλουτίστηκε
με νέα πεδία και λειτουργίες· είναι πλέον δυνατόν να δώσει κανείς ένα "προφίλ χρήστη"
για να εγγραφεί και να λαμβάνει περιοδικώς και αυτομάτως τα νέα έγγραφα τα οποία
μπαίνουν στο Μητρώο, σε ένα συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας του Κοινοβουλίου,
ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

2. Τροφοδότηση

Σήμερα, η βάση δεδομένων του Μητρώου (RER) τροφοδοτείται κατά μέσο όρο με 185
νέα στοιχεία αναφοράς εγγράφων (58 το 2002 και 168 το 2003) και με 890 νέα αρχεία
(428 το 2002 και 858 το 2003) την ημέρα.

Ο συνολικός αριθμός των στοιχείων αναφοράς εγγράφων που περιέχονταν στη βάση
στις 31 Δεκεμβρίου 2004 ήταν 89.348 και των αρχείων ήταν 500.989 (έναντι 50.540
στοιχείων αναφοράς και 326. 063 αρχείων το 2003). Το ποσοστό των εγγράφων στα
οποία υπάρχει άμεση πρόσβαση ανέρχεται σε 90%.

Η τροφοδότηση του Μητρώου πραγματοποιήθηκε κατά φάσεις θέτοντας προτεραιότητες
που είχαν τεθεί σε εφαρμογή από τις 3 Ιουνίου 2002 - ημερομηνία κατά την οποία το
Μητρώο άνοιξε για το κοινό - μέσω της εισαγωγής των κοινοβουλευτικών εγγράφων
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στο Μητρώο, και συγκεκριμένα των εγγράφων τα οποία παραπέμπουν σε νομοθετικές
διαδικασίες και, στη συνέχεια, των εγγράφων που αφορούν τις εργασίες των άλλων
γενικών διευθύνσεων.

Σε ό,τι αφορά τον τύπο τροφοδότησης, από τους 147 τύπους εγγράφων που ορίζονται ως
δυνάμενοι να περιληφθούν στο Μητρώο, το 30% φορτώνονται πλέον αυτομάτως στη
βάση από τις βάσεις ITER, CUPIDO και Workflow EPADES 2.

Το 2004, η έναρξη λειτουργίας του συστήματος ITER επέτρεψε την αυτοματοποίηση
της φόρτωσης των εγγράφων των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Παράλληλα ξεκίνησε ένα σχέδιο, προκειμένου να κωδικοποιηθούν τα νέα προϊόντα της
Γενικής Διεύθυνσης Πληροφόρησης και να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωσή τους, με μια
αυτόματη διαδικασία, στο Μητρώο. Ξεκίνησε επίσης ένα παρεμφερές σχέδιο με στόχο
να αυτοματοποιηθεί η εισαγωγή των εγγράφων τα οποία διαχειρίζεται η γραμματεία του
Προεδρείου, της Διάσκεψης των Προέδρων και των Κοσμητόρων, διαμέσου της βάσης
PREQUEST.

Για να διασφαλισθούν η πληρότητα (φόρτωση του συνόλου των εγγράφων) και ποιότητα
(ομοιογένεια) των δεδομένων που εισάγονται στο Μητρώο, πρέπει να γίνει πρόοδος
στην αυτοματοποίηση της τροφοδοσίας, κάτι που θα επιτρέψει επίσης τη σημαντική
ελάφρυνση του φόρτου εργασίας των διαφόρων υπηρεσιών του Κοινοβουλίου.

Η αυτοματοποίηση της φόρτωσης των εγγράφων εξαρτάται από τη μορφή τους και από
τη χρήση ετικετών (μετα-δεδομένα). Και μόνο το γεγονός ότι ένα αρχείο είναι σε μορφή
Word καθιστά υποχρεωτική τη χειρωνακτική τροφοδότηση. Γι' αυτό και θα πρέπει να
εξευρεθούν μοντέλα εγγράφων που να συνοδεύονται από ετικέτες XML (όπως γίνεται
με τα έγγραφα που δημιουργούνται σε DocEP) και, όπου είναι αναγκαίο, να εκπονηθούν
ειδικές εφαρμογές που να επιτρέπουν την αυτόματη διαβίβαση στη βάση του Μητρώου
(όπως η ITER).

Η έλλειψη ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης των εγγράφων εντός του ΕΚ είχε ως
αποτέλεσμα την αποθήκευση των εγγράφων με διάφορα μέσα, με κίνδυνο να διατίθενται
διαφορετικές μορφές του κειμένου ανάλογα με το υπόθεμα.

Λόγω των περιορισμών αυτών αλλά και της αδυναμίας αυτόματης εισαγωγής ορισμένων
εγγράφων, τα οποία πρέπει να φορτώνονται χειρωνακτικά στη βάση του Μητρώου, ώστε
να αποφεύγονται υπερβολικές καθυστερήσεις στην τροφοδότησή της, δημιουργήθηκε
ένα σύστημα διασυνδέσεων με τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν στο Κοινοβούλιο,
προκειμένου να παρέχεται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των εγγράφων.

2.1. Αλληλογραφία

Η αλληλογραφία αποτελεί έναν από τους τύπους εγγράφων που, σύμφωνα με το
Παράρτημα XV του Κανονισμού του Κοινοβουλίου και την Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της 31ης Μαΐου 2002, πρέπει να εισάγονται στο Μητρώο (η διαβίβαση
γίνεται από τη βάση Adonis). Στην Επίσημη Αλληλογραφία η πρόσβαση είναι άμεση,
ενώ για την Αλληλογραφία του Κοινοβουλίου μόνο η παραπομπή (αριθ. Adonis και
το περιεχόμενο σε περίληψη - θέμα - του εγγράφου) περιέχεται στο Μητρώο· όταν
υποβάλλεται αίτηση πρόσβασης σε ένα τέτοιο κείμενο αλληλογραφίας, η υπηρεσία
του Μητρώου συμβουλεύεται τον συντάκτη του σχετικού κειμένου και, με βάση τις
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εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001,
αποφασίζει εάν μπορεί να παραχωρηθεί πρόσβαση.

Η υπηρεσία του Μητρώου ελέγχει σε καθημερινή βάση κάθε νέα αλληλογραφία που
προορίζεται για το Μητρώο, προτού αυτή διαβιβαστεί στη βάση δεδομένων· αυτός
ο έλεγχος καταδεικνύει σημαντικά λάθη όσον αφορά την ποιότητα των "θεμάτων",
τόσο ως προς τη σύνταξη όσο και ως προς το περιεχόμενο: σε κάποιες περιπτώσεις,
το θέμα δεν αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο της επιστολής διότι αντιγράφηκε απλώς
από μια παρόμοια επιστολή. Σε άλλες περιπτώσεις δεν τηρούνται όλες οι απαιτήσεις
του άρθρου 11, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 - που ορίζει
ότι "Τα στοιχεία αναφοράς παρέχονται κατά τρόπον ώστε να μην υπονομεύεται η
προστασία των συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 4".

Άρα, καλόν είναι οι διάφορες υπηρεσίες να αναλύουν τους τύπους αλληλογραφίας
τους οποίους επεξεργάζονται, να εναρμονίζουν στο μέτρο του δυνατού το θέμα των
επιστολών ρουτίνας, και να κάνουν περισσότερο χρήση της λειτουργίας [...] που
προσφέρει το Adonis, ούτως ώστε να περιλαμβάνουν κάθε ειδική λεπτομέρεια που
είναι χρήσιμη για την "συντάκτρια υπηρεσία" μιας επιστολής, αλλά πλεονάζουσα ή
και αμφίσημη για τον αναγνώστη στο Internet, ο οποίος κινδυνεύει να αποκτήσει
λάθος εντύπωση όσον αφορά το περιεχόμενο μιας επιστολής.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί εδώ ότι, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση 2003,
η υπηρεσία Μητρώου έχει ανακτήσει όλη την αλληλογραφία, από 1ης Ιανουαρίου
2002, για τη διαβίβασή της στο Μητρώο. Τούτο σημαίνει ότι όλη η αλληλογραφία
που υπήρχε στη βάση Adonis αλλά δεν έφερε την ένδειξη "μητρώο" έχει ελεγχθεί
και μεταφερθεί στη βάση του Μητρώου ως Επίσημη Αλληλογραφία ή Αλληλογραφία
του Κοινοβουλίου. Το εγχείρημα αυτό οδήγησε στην επεξεργασία περίπου 30.000
εγγράφων. Καθώς δεν υπάρχει καμία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που να μπορεί
να διευκολύνει την ταυτόχρονη επεξεργασία ενός σημαντικού όγκου εγγράφων, οι
σχετικοί χειρισμοί έγιναν χειρωνακτικά, κάτι που απαιτεί μεγάλο φόρτο εργασίας.
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο, στο μέλλον, να αποκτήσουμε μια ηλεκτρονική
εφαρμογή η οποία να επιταχύνει τον έλεγχο και τη μεταφορά της αλληλογραφίας
του Οργάνου στο Μητρώο.

Προς το παρόν, ο αριθμός εγγράφων αυτού του τύπου (εισερχόμενη και εξερχόμενη
αλληλογραφία) που περιλαμβάνονται στο Μητρώο ανέρχεται σε 44.000 (15.000 το
2003)· για το 50% εξ αυτών υπάρχει άμεση πρόσβαση στο Internet.

2.2. Διοικητικά έγγραφα

Τα διοικητικά έγγραφα αποτελούν, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, την
τελευταία κατηγορία εγγράφων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο μητρώο. Βάσει
της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 31ης Μαΐου 2002 (άρθρο 10, παρ.5), τα
έγγραφα αυτά "...παραπέμπουν σε κάθε έγγραφο που καταρτίζουν οι διοικητικές
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, ιδίως δε οι γενικές διευθύνσεις, οι διευθύνσεις,
τα τμήματα ή οι εξομοιούμενες υπηρεσίες, καθώς και οι διάφορες επιτροπές ή ομάδες
εργασίας που συγκροτεί ο Γενικός Γραμματέας. Τα διοικητικά αυτά έγγραφα πρέπει
είτε να περιέχουν κάποια απόφαση είτε να αποτελούν σημαντικό τμήμα ενός φακέλου
ή μιας διοικητικής, νομικής, δημοσιονομικής ή καταστατικής διαδικασίας η οποία θα
καταλήξει σε μια ειδική απόφαση από την πλευρά της πολιτικής ή διοικητικής αρχής
του θεσμικού οργάνου. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία διοικητικών
εγγράφων: τα εφήμερα έγγραφα ή ανακοινώσεις που δεν αποτελούν τμήμα κάποιας
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διαδικασίας, ήτοι που δεν περιέχουν κάποια αξία η οποία να προστίθεται στα στοιχεία
πληροφόρησης που υπάρχουν ήδη σε ένα φάκελο".

Τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων αυτών διαβιβάζονται στο δημόσιο μητρώο.
Μόνο στα στοιχεία αναφοράς των διοικητικών εγγράφων έχουν άμεση πρόσβαση οι
πολίτες.

Η εισαγωγή διοικητικών εγγράφων στη βάση δεδομένων Adonis άρχισε το δεύτερο
εξάμηνο του 2003 και η αρμόδια υπηρεσία, για να μπορεί να προβεί στη διαβίβαση
των στοιχείων αναφοράς των εγγράφων αυτών στη βάση του Μητρώου και στη
δημοσίευσή τους στο δημόσιο Μητρώο (Internet), αξιολόγησε τα διάφορα έγγραφα
που υπήρχαν ήδη στη βάση. Διαπίστωσε ότι η ποσότητα είναι πολύ περιορισμένη
(περί τα 2.000 έγγραφα) διότι ένα σημαντικό τμήμα των διοικητικών εγγράφων δεν
αρχειοθετείται στο Adonis αλλά σε συστήματα που διαθέτουν (ή θα αποκτήσουν) οι
διάφορες διοικητικές μονάδες.

Συνεπώς, δεδομένου ότι τα διοικητικά έγγραφα δεν ανταποκρίνονται σε μια ενιαία
τυπολογία, προτού γίνει η μεταφορά τους στο Μητρώο θα πρέπει να εξετάζονται, σε
συνεργασία με τους διάφορους αρμοδίους για τα έγγραφα και για τις εφαρμογές της
πληροφορικής, τα ειδικά προβλήματα που ενέχει η μεταφορά του καθενός από αυτά.

3. Στατιστικές παραγωγής και διάδοσης

Ο αριθμός των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Μητρώο μέσω Internet είναι
κατά μέσο όρο γύρω στις 700. Χωρίς να συνεκτιμώνται οι πύλες εισόδου, το Μητρώο
είναι μεταξύ των δέκα σελίδων του Europarl που δέχονται τις περισσότερες επισκέψεις.
Οι στατιστικές αυτές δείχνουν ότι το δημόσιο Μητρώο έχει γίνει σημαντικό εργαλείο
έρευνας τεκμηρίωσης για τους πολίτες που επιθυμούν να παρακολουθούν τις εργασίες
του Κοινοβουλίου ειδικότερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γένει.

Στο Παράρτημα I περιέχεται λεπτομερής πίνακας που περιγράφει αναλυτικά τη χρήση
του Μητρώου.

4. Ευαίσθητα έγγραφα

Δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, οι ετήσιες εκθέσεις θα
πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό των "ευαίσθητων" εγγράφων που δεν καταχωρίζονται
στο Μητρώο του θεσμικού οργάνου. Τα ευαίσθητα έγγραφα ταξινομούνται ως "ΑΚΡΩΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟ", "ΑΠΟΡΡΗΤΟ" ή "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ" και, όσον αφορά την επεξεργασία
τους, ο κανονισμός περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις στο άρθρο 9.

Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, τα ευαίσθητα έγγραφα δεν καταχωρίζονται
στο Μητρώο παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της αρχής προέλευσης. Κατ' εφαρμογή
της διάταξης αυτής, 5 έγγραφα ταξινομημένα ως "Εμπιστευτικό ΕΕ" ή "Περιορισμένης
Πρόσβασης" που έλαβε το Κοινοβούλιο το 2004 δεν καταχωρίστηκαν στο Μητρώο.

5. Ποιότητα και πληρότητα
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Η αξία ενός μητρώου δεν εξαρτάται μόνον από τον αριθμό των διαθέσιμων εγγράφων
αλλά κυρίως από την ποιότητα και την πληρότητα των δεδομένων του. Πράγματι, για να
παρέχεται στον πολίτη μια υπηρεσία ποιότητας, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα έγγραφα
που εισάγονται στο Μητρώο καθημερινά από τις διάφορες υπηρεσίες δεν περιέχουν
λάθη ούτε ως προς τα στοιχεία αναφοράς ούτε ως προς την ταξινόμησή τους, έτσι ώστε
να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά. Τούτο έχει κεφαλαιώδη σημασία όταν πρέπει να
ληφθεί απόφαση για τη διάδοση εγγράφων όπως η αλληλογραφία που συντάσσει ή που
λαμβάνει το Κοινοβούλιο.

Η μονάδα διαχείρισης του Μητρώου περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή μια εφαρμογή για τον
έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων που εισάγονται στη βάση. Η υπηρεσία Μητρώου
άρχισε το 2004 να προβαίνει σε ελέγχους ποιότητας και διαπίστωσε ότι, για τα έγγραφα
που φορτώνονται χειρωνακτικά, η ποιότητα είναι αρκετά ανομοιογενής, τόσο ως προς
την κάλυψη ή την πληρότητα (λόγω έλλειψης συστήματος ταυτοποίησης και ενιαίας
κατάθεσης των εγγράφων, δεν μπορεί να αξιολογηθεί ορθά η πληρότητα του Μητρώου),
όσο και σχετικά με την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ δημιουργίας και διάδοσης του
εγγράφου ή το περιεχόμενο της αναφοράς τεκμηρίωσης.

Βάσει των προαναφερθέντων, και για να καταστεί δυνατή η κατάρτιση ενός κεντρικού
και πλήρους ελέγχου της τροφοδότησης του Μητρώου, συνιστά απόλυτη προτεραιότητα
η εφαρμογή ενός νέου συστήματος παραγωγής των εγγράφων (έγγραφα με διάρθρωση
και με ετικέτες) που να εγγυάται αξιοπιστία των παραπομπών και αυτοματοποίηση των
μηχανισμών τροφοδότησης για όλα τα έγγραφα του Οργάνου. Η συγκέντρωση της
τροφοδότησης του Μητρώου σε κεντρικό επίπεδο εφαρμόζεται, εξάλλου, από τα άλλα
θεσμικά όργανα, την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

IV. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Από τότε που τέθηκε σε λειτουργία το Μητρώο, τον Ιούνιο του 2002, ο αριθμός των αιτήσεων
πρόσβασης σε έγγραφα (μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που διατίθεται στην ιστοσελίδα του
Μητρώου ή με γραπτή αίτηση η οποία υποβάλλεται στον υπεύθυνο του Μητρώου) αυξήθηκε
σταδιακά (βλ. γράφημα στο Παράρτημα II). Το 2003, η αύξηση αυτή ανήλθε στο 73%. Κατά το
οικονομικό έτος 2004, η αύξηση ήταν 13% έναντι του προηγούμενου έτους. Η επιβράδυνση
αυτή οφείλεται προφανώς στο γεγονός ότι, όλο και περισσότερο, τα έγγραφα του Κοινοβουλίου
μπορεί να τα βρει ο πολίτης κατευθείαν στο Internet, μέσω του Μητρώου ή μέσω των διαφόρων
θεματικών σελίδων του Europarl.

1. Όγκος

Ο αριθμός των αρχικών αιτήσεων αυξήθηκε από 1.106 το 2003 σε 1.245 το 2004. Αυτά
τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη τις πολλές αιτήσεις πληροφόρησης και τεκμηρίωσης
που επεξεργάζονται οι διάφορες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου (Αλληλογραφία με τον
Πολίτη, Υπηρεσία Αρχείων, Κέντρο Τεκμηρίωσης), για τις οποίες δεν διατίθεται κανένα
ακριβές στατιστικό στοιχείο.

Ο αριθμός επιβεβαιωτικών αιτήσεων (άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001)
παραμένει σταθερός: μία επιβεβαιωτική αίτηση το 2004, όπως τα δύο προηγούμενα
έτη. Το 2004, υπεβλήθη μία καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.
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Ορισμένες αιτήσεις δεν αφορούν ένα συγκεκριμένο έγγραφο αλλά μάλλον πληροφορίες
γενικής φύσεως, οι οποίες σχετίζονται με ένα μεταβλητό αριθμό εγγράφων. Σε αυτή την
περίπτωση, και όταν πρόκειται για ήδη δημοσιευθέντα και εύκολης πρόσβασης έγγραφα,
η αρμόδια υπηρεσία του Μητρώου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 17, παράγραφος 2, του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 επιτρέπει την πρόσβαση στα έγγραφα ενημερώνοντας
τον αιτούντα για τα μέσα με τα οποία μπορεί να τα αποκτήσει (στις περισσότερες
περιπτώσεις μέσω του Internet).

2. Τομείς ενδιαφέροντος

Τα περισσότερο ζητούμενα έγγραφα είναι αυτά που αφορούν την κοινοτική νομοθεσία
(25% των αιτήσεων), τόσο την παλαιότερη όσο και την ισχύουσα ή αυτήν που είναι σε
προπαρασκευαστικό στάδιο (αρχική πρόταση της Επιτροπής για κάποια νομοθετική
πράξη). Το ίδιο ισχύει και για τα κείμενα που έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο αλλά
είναι αρκετά παλαιά και, κατά συνέπεια, δεν διατίθενται ακόμη ηλεκτρονικά (το άνοιγμα
του νέου δικτυακού τόπου για την ιστορική έρευνα τεκμηρίωσης CARDOC, ο οποίος
εμπλουτίζεται σταδιακά, αποτελεί σημαντική πρόοδο στο θέμα αυτό).

Το 2004 διαπιστώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για τα κείμενα που αφορούν τις εργασίες της
Διακυβερνητικής Διάσκεψης και για το κείμενο του Συντάγματος, όπως επίσης και για
τα ερωτηματολόγια προς τους ορισθέντες Επιτρόπους, στο πλαίσιο της διαδικασίας για
την εγκατάσταση της νέας Επιτροπής.

Ένα σημαντικό ποσοστό (7%) των αιτήσεων πρόσβασης αφορά σε κείμενα επιστολών,
εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, που στο Μητρώο ταξινομείται στη θέση
"Αλληλογραφία του Κοινοβουλίου", δηλαδή έγγραφα για τα οποία πρέπει να υποβάλλεται
αίτηση, που στη συνέχεια εξετάζεται για να εξακριβωθεί εάν εφαρμόζονται ενδεχομένως
οι εξαιρέσεις των άρθρων 4 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Ως προς τα εσωτερικά έγγραφα των πολιτικών οργάνων του Κοινοβουλίου, εκδηλώθηκε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα έγγραφα που αφορούν τις ρυθμίσεις περί των εξόδων και
των αποζημιώσεων των βουλευτών, τη χρήση των πιστώσεων της θέσης 3701, καθώς
και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το καθεστώς και τη
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά τα έγγραφα που διατίθενται σε μαγνητικό υπόθεμα, ο αριθμός αιτήσεων
μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος: 7 αιτήσεις (οι οποίες αφορούν εγγραφή
συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού) έναντι 16 το 2003.

3. Προφίλ των χρηστών

Οι αιτήσεις που προέρχονται από πανεπιστημιακούς κύκλους παραμένουν, όπως και τα
προηγούμενα έτη, οι πολυπληθέστερες (περίπου το 40% του συνόλου). Στο θέμα αυτό
θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται στην έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής
για την εφαρμογή των αρχών που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/20011,
ορισμένες συστηματικές και επαναλαμβανόμενες αιτήσεις, που προέρχονται κυρίως από
πανεπιστημιακούς κύκλους, αποτελούν κατάχρηση των διαδικασιών, κάτι αντίθετο προς
το πνεύμα των κανονιστικών διατάξεων. Σε ό,τι αφορά το Μητρώο, το Κοινοβούλιο

1 Βλ. COM(2004)45 τελικό, σημείο 4.3.
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έλαβε αυτή τη χρονιά διάφορες αιτήσεις ερευνητών συνεργαζόμενων με φημισμένα
πανεπιστημιακά κέντρα που διαθέτουν βιβλιοθήκες ειδικευμένες στην τεκμηρίωση για
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στις οποίες η πρόσβαση στα ζητούμενα έγγραφα ήταν
εύκολη· εν προκειμένω, ο αιτών ζητεί από τη διοίκηση των ευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων να πραγματοποιήσει την ερευνητική βιβλιογραφική εργασία που βαρύνει τον
ερευνητή και ζητεί να του διαβιβασθεί το αποτέλεσμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ιδιαίτερα ο αυξανόμενος αριθμός αιτήσεων πρόσβασης που
προέρχονται από πρόσωπα που έχουν ειδικό ενδιαφέρον να λάβουν ορισμένα έγγραφα.
Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
αλλά αφορούν έγγραφα τα οποία μπορούν να διαβιβασθούν μόνο στα ενδιαφερόμενα
πρόσωπα και δεν δύνανται να αποτελέσουν κοινό κτήμα. Τέτοιες αιτήσεις αφορούν, επί
παραδείγματι, διαδικασίες πρόσληψης (όλο και περισσότεροι υπάλληλοι επιλέγουν τη
διαδικασία πρόσβασης στα έγγραφα που προτείνει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001,
αντί να απευθυνθούν άμεσα στην Αρμόδια για τους Διορισμούς Αρχή με βάση τον
Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων), προσκλήσεις για την υποβολή
προσφορών ή οικονομικούς ελέγχους.

Συνεπώς, και δεδομένου ότι ενίοτε γίνεται επίκληση στον κανονισμό προς επικύρωση
ενός ιδιαίτερου δικαιώματος πρόσβασης λόγω ελλείψεως ειδικών διατάξεων, θα πρέπει
να εξετασθούν τα μέσα για τη χορήγηση προνομιακής πρόσβασης σε αυτά τα πρόσωπα,
πρόσβασης που θα υπερβαίνει το κοινό δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα.

Άλλο σημαντικό μέρος των αιτήσεων προέρχεται από δικηγορικά γραφεία, συμβούλους,
ενώσεις ή ΜΚΟ, εγκατεστημένα κυρίως στο Βέλγιο, και τούτο διότι πολλοί πολυεθνικοί
οργανισμοί έχουν έδρα στις Βρυξέλλες, για τις δραστηριότητές τους στην Ευρώπη.

Βάσει των προαναφερθέντων, δεν είναι παράδοξη η διαπίστωση ότι, στην κατανομή των
αιτήσεων βάσει γεωγραφικής προέλευσης, το Βέλγιο (50%) βρίσκεται στην πρώτη θέση
παρόλο που την περασμένη χρονιά τη θέση αυτή είχε η Γερμανία. Η Γαλλία παραμένει
στην τρίτη θέση, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη.

Σε ό,τι αφορά τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, ο αριθμός των αιτήσεων κατά σειρά σημασίας
είναι ο ακόλουθος: Πολωνία (2%), Ουγγαρία (1,5%) και Τσεχική Δημοκρατία (1%).

Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο για τη σύνταξη των αιτήσεων ήταν τα
αγγλικά, ακολουθούμενα από τα γαλλικά και τα γερμανικά. Είναι η ίδια κατανομή που
διαπιστώνεται από τις απαρχές του Μητρώου.

4. Λόγοι και ποσοστά άρνησης

Το 2004, ο αριθμός αρνητικών απαντήσεων ήταν 68, εκ των οποίων 11 (16%) δυνάμει
των εξαιρέσεων στο δικαίωμα πρόσβασης, που προβλέπει το άρθρο 4 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Οι μισές από τις αρνητικές απαντήσεις οφείλονται στην αδυναμία
εξεύρεσης του ζητηθέντος εγγράφου ελλείψει διευκρινίσεων από πλευράς του αιτούντος.

Σε ό,τι αφορά τις αρνητικές απαντήσεις που στηρίζονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4, η
κατανομή ανά τύπο εξαίρεσης είναι η εξής:

- 8 περιπτώσεις άρνησης κοινοποίησης στοιχείων λόγω της εξαίρεσης του άρθρου 4,
παράγραφος 1, στοιχείο β) (προστασία της ιδιωτικής ζωής). Θα πρέπει να σημειωθεί
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όμως ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 6, σε 5 περιπτώσεις παραχωρήθηκε
μερική πρόσβαση στα ζητηθέντα έγγραφα ύστερα από την απάλειψη των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονταν στο έγγραφο·

- 3 περιπτώσεις άρνησης κοινοποίησης στοιχείων λόγω της εξαίρεσης του άρθρου 4,
παράγραφος 2 (προστασία των δικαστικών διαδικασιών και της παροχής νομικών
συμβουλών, καθώς και των δραστηριοτήτων επιθεώρησης).

5. Επιβεβαιωτικές αιτήσεις

Το 2004 ελήφθη μία επιβεβαιωτική αίτηση, ύστερα από την άρνηση πρόσβασης σε μια
"γνωμοδότηση της επιτροπής εκθέσεων", βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)
για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τη συνεδρίασή του
στις 13 Οκτωβρίου 2004, το Προεδρείο εξέτασε την αίτηση και, βάσει προτάσεως του
αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιος για τα ζητήματα πρόσβασης στα
έγγραφα, επιβεβαίωσε την άρνηση κοινοποίησης.

6. Καταγγελίες που υποβλήθηκαν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Το 2004 υπεβλήθη μία καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ύστερα από αίτηση
πρόσβασης σε ένα έγγραφο του Κοινοβουλίου. Ο αιτών, υπάλληλος του Οργάνου, είχε
ζητήσει την πρόσβαση σε μια "Απόφαση της Αρμόδιας για τους Διορισμούς Αρχής" και,
καθώς δεν έλαβε απάντηση εντός των προθεσμιών που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1049/2001, παρέπεμψε το θέμα στον Διαμεσολαβητή.
Το Κοινοβούλιο έδωσε μερική πρόσβαση στο ζητούμενο έγγραφο, βάσει του άρθρου 4,
παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, εξαλείφοντας όμως τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1,
στοιχείο β), του ίδιου άρθρου.

Στην αιτιολογημένη απάντησή του προς το Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρο 3,
παράγραφος 1, του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου
αναφέρει ότι η μη τήρηση των προθεσμιών τις οποίες ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 οφειλόταν στο ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες αντιμετώπισαν δυσκολίες στο να
καθορίσουν την κατάλληλη διαδικασία για την επεξεργασία της εν λόγω αίτησης, διότι
το συγκεκριμένο έγγραφο θα μπορούσε να είχε ζητηθεί απευθείας από την αρμόδια για
τους διορισμούς αρχή βάσει του Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης. Το Κοινοβούλιο
θεώρησε ότι η νομική αβεβαιότητα η οποία απορρέει από την έλλειψη ιεράρχησης των
κανόνων μεταξύ του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001 και του Κανονισμού Υπηρεσιακής
Κατάστασης των Υπαλλήλων, αφενός, και μεταξύ του κανονισμού (ΕΚ) 45/2001 και
του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων, αφετέρου, αποτέλεσε την
αιτία για την ασυνέπεια στην επεξεργασία της αίτησης, εξ ου και οι καθυστερήσεις όσον
αφορά την απάντηση. Τελικώς, παραχωρήθηκε στον καταγγέλλοντα η ευρύτερη δυνατή
πρόσβαση στο ζητούμενο έγγραφο.

Όσο συντασσόταν η παρούσα έκθεση, ο Διαμεσολαβητής δεν είχε αναφέρει ακόμη στο
Κοινοβούλιο εάν περάτωσε ή όχι την εξέταση της καταγγελίας.
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V. ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η διοργανική επιτροπή που συστάθηκε βάσει του άρθρου 15, παράγραφος 2, του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δεν συνήλθε το 2004 λόγω των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και της διαδικασίας εγκατάστασης της νέας Επιτροπής, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της
μόλις στις 22 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο της νέας Επιτροπής, η κ. M. WALLSTROM είναι η αντιπρόεδρος αρμόδια για τα
ζητήματα πρόσβασης στα έγγραφα. Στο Κοινοβούλιο, ο νέος αντιπρόεδρος που είναι αρμόδιος
να παρακολουθεί την επεξεργασία των αιτήσεων και των επιβεβαιωτικών αιτήσεων πρόσβασης
στα έγγραφα του Κοινοβουλίου είναι ο κ. M. OUZKY.

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι προσανατολισμοί της διοργανικής επιτροπής, οι υπηρεσίες που
είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001 στις γενικές γραμματείες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ενέτειναν τις ανταλλαγές
πληροφοριών και εμπειριών. Οι τακτικές αυτές επαφές επιτρέπουν τον προσδιορισμό των
πρακτικών βελτιώσεων και τη συνεπή εφαρμογή του κανονισμού. Το "μνημόνιο συνεννόησης"
που υπεγράφη στις 9 Ιουλίου 2002 στο Στρασβούργο οδήγησε σε τακτικές διαβουλεύσεις
μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων.

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εδραίωση του Μητρώου συνεχίζεται με τη βελτίωση των δυνατοτήτων έρευνας τεκμηρίωσης
που προσφέρει στους πολίτες και με τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων που διατίθενται
στη βάση. Προχώρησε επίσης η αυτοματοποίηση της τροφοδότησης, μολονότι αυτός ο τρόπος
τροφοδότησης αντιπροσωπεύει ακόμα μόνο το 30% του συνόλου των εγγράφων που μπορούν
να καταχωρισθούν στο Μητρώο. Το 2004 η θέση σε λειτουργία του συστήματος ITER επέτρεψε
την αυτοματοποίηση της φόρτωσης των εγγράφων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, κάτι που
αποτελεί σημαντική πρόοδο από άποψη πληρότητας και ποιότητας των δεδομένων αυτού του
είδους εγγράφων, και τη σημαντική ελάφρυνση του φόρτου εργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών,
οι οποίες στο παρελθόν υποχρεούνταν να φορτώνουν χειρωνακτικά αυτά τα είδη εγγράφων.

Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η εφαρμογή ενός νέου συστήματος παραγωγής των εγγράφων
(έγγραφα με διάρθρωση και με ετικέτες), που θα εγγυάται την αξιοπιστία των παραπομπών και
την αυτοματοποίηση των μηχανισμών τροφοδότησης για όλα τα έγγραφα του Οργάνου.

 Το 2004, η βάση RER προσαρμόσθηκε στη διεύρυνση. Όλα τα δομικά στοιχεία του
μητρώου επιτρέπουν τη λήψη και επεξεργασία εγγράφων στις 20 επίσημες γλώσσες της
ΕΕ.

 Η τροφοδότηση του Μητρώου γίνεται πλέον με ρυθμό 185 νέων στοιχείων αναφοράς
και 890 αρχείων την ημέρα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2004, ο συνολικός αριθμός στοιχείων
αναφοράς στο Μητρώο ήταν 89.348 και 500.989 αρχεία σε 20 γλώσσες / πολύγλωσσα.
Για το 90% των εγγράφων που υπάρχουν στο Μητρώο διατίθεται άμεση πρόσβαση στο
κοινό μέσω του Internet.

 Επί του παρόντος, το Μητρώο περιέχει 44.000 στοιχεία αλληλογραφίας· για το 50%
εξ αυτών διατίθεται άμεση πρόσβαση. Η διαβίβαση της Αλληλογραφίας στο Μητρώο
γίνεται μετά από προκαταρκτικό έλεγχο από την πλευρά της Υπηρεσίας του Μητρώου,
προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των απαιτήσεων που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ)
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αριθ. 1049/2001. Για να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση, είναι απαραίτητο να
αποκτήσουμε μια ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που να καθιστά δυνατό το χειρισμό
μεγάλων όγκων αρχείων Adonis.

 Για το 2004, ο αριθμός των αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα ανήλθε σε 1 245, δηλαδή
αύξηση της τάξεως του 13%.

 Βάσει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμό (ΕΚ) 1049/2001,
έγινε απόρριψη της αίτησης πρόσβασης σε 11 περιπτώσεις (8 περιπτώσεις: άρθρο 4.1β
εκ των οποίων 5 περιπτώσεις μερικής απόρριψης· 3 περιπτώσεις: άρθρο 4.2). Ελήφθη
μία επιβεβαιωτική αίτηση και το Προεδρείο επιβεβαίωσε την απόρριψη με βάση το
άρθρο 4.1 β). Επιπλέον, υπεβλήθη μία καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

 Κατ' εφαρμογή του άρθρου 9, παράγραφος 3, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, το
Κοινοβούλιο έλαβε 5 ευαίσθητα έγγραφα και δεν τα καταχώρισε στο Μητρώο.

 Διαπιστώνεται αύξηση αιτήσεων πρόσβασης που υποβάλλονται βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 αλλά αφορούν έγγραφα που μπορούν να κοινοποιηθούν μόνο στα
πρόσωπα που αφορούν (και έχουν ειδικό ενδιαφέρον να λάβουν ορισμένα έγγραφα) και
δεν μπορούν να αποτελούν δημόσιο κτήμα. Συνεπώς, σκόπιμο θα ήταν να εξεταστούν τα
μέσα για να παρέχεται στα πρόσωπα αυτά προνομιακή πρόσβαση, η οποία υπερβαίνει το
δικαίωμα του κοινού για πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων.

 Η έλλειψη ιεράρχησης των κανόνων μεταξύ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και
του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων, αφενός, και μεταξύ του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των
Υπαλλήλων, αφετέρου, αποτελεί το αίτιο μιας κάποιας νομικής αβεβαιότητας αλλά και
έλλειψης συνέπειας στην επεξεργασία ορισμένων αιτήσεων.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTRANET

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ INTRANET
ΤΥΠΟΙ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύνολο
στοιχείων
αναφοράς

Σύνολο
αρχείων

Νέα
στοιχεία

αναφοράς

Νέα
αρχεία

Μέση
φόρτωση
στοιχείων

αναφοράς /
ημέρα

Μέση
φόρτωση
αρχείων /

ημέρα

Σελίδες
επίσκε-

ψης

Μέσος όρος
σελίδων

επίσκεψης /
ημέρα

Αναζητή-
σεις στο

RER

Μέσος
όρος

αναζητή-
σεων στο

RER/ημέρα
Σύνολο 2002 13846 115750 58,00 428,00 10776 3076 327
Σύνολο 2003 50540 326063 168,10 858,59 42361 7790 351
Ιανουάριος
2004

52784 342170 2.244,00 16107 112,20 805,35 6183 199,45 1027 33,13 354

Φεβρουάριος 56610 363548 3.826,00 21378 191,30 1068,90 8146 280,90 1450 50,00 354
Μάρτιος 60291 386724 3.681,00 23176 160,04 1007,65 7172 231,35 1169 37,71 354
Απρίλιος 62907 406558 2.616,00 19834 137,68 1043,89 4727 157,57 827 27,57 355
Μάιος 65460 424675 2.553,00 18117 141,83 1006,50 7569 244,16 715 23,06 379
Ιούνιος 68277 431803 2.817,00 7128 128,05 324,00 7565 252,17 861 28,70 379
Ιούλιος 70263 442090 1.986,00 10287 94,57 489,86 4592 148,13 704 22,71 112
Αύγουστος 70926 448394 663,00 6304 30,14 286,55 3557 114,74 531 17,13 113
Σεπτέμβριος 74741 464599 3.815,00 16205 173,41 736,59 4951 165,03 767 25,57 115
Οκτώβριος 80750 488405 6.009,00 23806 286,14 1133,62 6333 204,29 1009 32,55 116
Νοέμβριος 88681 516901 7.931,00 28496 396,55 1424,80 6546 218,20 990 33,00 116
Δεκέμβριος 94578 538854 5.897,00 21953 368,56 1372,06 5813 187,52 934 30,13 116
Σύνολο 2004 94578 538854 185,04 891,65 73154 10984
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ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ INTERNET

Σύνολο
στοιχείων
αναφοράς

Σύνολο
αρχείων

Σελίδες
επίσκε-

ψης

Μέσος
όρος

σελίδων
επίσκε-

ψης /
ημέρα

Αναζητή-
σεις στο

RER

Μέσος
όρος

αναζητήσε-
ων στο

RER/ημέρα

Σύνολο 2002 11326 115628 109911 24753
Σύνολο 2003 48622 308219 411337 80144
Ιανουάριος 2004 51053 324299 78917 2545,71 14119 455,45
Φεβρουάριος 54405 342451 71407 2462,31 12868 443,72
Μάρτιος 57737 363130 70255 2266,29 11370 366,77
Απρίλιος 60694 384688 79972 2665,73 17276 575,87
Μάιος 63175 402572 80035 2581,77 14107 455,06

Ιούνιος 65795 408899 73163 2438,77 11552 385,07

Ιούλιος 67891 419618 118125 3810,48 8421 271,65

Αύγουστος 68501 425410 180898 5835,42 16290 525,48

Σεπτέμβριος 72803 443222 230291 7676,37 20208 673,6

Οκτώβριος 77485 462276 229456 7401,81 21692 699,74

Νοέμβριος 84912 483751 225340 7511,33 22760 758,67

Δεκέμβριος 89348 500989 214656 6924,39 19664 634,32

* Σύνολο 2004 89348 500989 1652515 190327
* Σημείωση:
Η διαφορά του αριθμού στοιχείων αναφοράς μεταξύ της Βάσης Παραγωγής και Διάδοσης εξηγείται λόγω της ενημέρωσης της ημερομηνίας διάδοσης του
εγγράφου και των διαγραφών του.
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
(http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheAvancee.cfm)

Σελίδες
επίσκεψης

Μέσος όρος σελίδων
επίσκεψης / ημέρα

Ιανουάριος 78917 2545,71
Φεβρουάριος 71407 2462,31
Μάρτιος 70255 2266,29
Απρίλιος 79972 2665,73
Μάιος 80035 2581,77
Ιούνιος 73163 2438,77
Ιούλιος 118125 3810,48
Αύγουστος 180898 5835,42
Σεπτέμβριος 230291 7676,37
Οκτώβριος 229456 7401,81
Νοέμβριος 225340 7511,33
Δεκέμβριος 214656 6924,39
Σύνολο 2004 1652515
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Αριθμός προσβάσεων στο δικτυακό τόπο του Internet
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Στατιστικές ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - Μητρώο 2004

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

2002 2003 2004

637 11061 12451

2. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

2002 2003 2004

1 12 13

Γράφημα της εξέλιξης του αριθμού αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο
Μητρώο
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Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοεμ Δεκ

2004 2003 2002

1 Αριθμός παρασχεθέντων εγγράφων στο στάδιο της αρχικής αίτησης: 1526 το 2003, 1930 το 2004
 35% αποτέλεσαν αντικείμενο κάποιας δημοσίευσης
 50% μη προσπελάσιμα "on-line" (πολύ παλαιά έγγραφα που απαιτούν κατά περίπτωση εξέταση πριν τη διάδοση)
 15% δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ

2 Επιβεβαιωμένη άρνηση (άρθρο 4, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001)
3 Επιβεβαιωμένη άρνηση (άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001)
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3. ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΑΙΤΩΝ

2002 2003 2004

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

CS - - -

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

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

ET - - -

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

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

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

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

LV - - 0,08%

LT - - -

HU - - 0,24%

MT - - -

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

PL 0,31% - 0,63%

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

SK - - 0,16%

SL - - -

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

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

4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
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2002 2003 2004

ΒΕΛΓΙΟ 15,38% 12,93% 15,16%

ΤΣΕΧΙΑ 0,94% 0,63% 1,03%

ΔΑΝΙΑ 1,57% 1,8% 0,87%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 14,6% 18,31% 16,75%

ΕΣΘΟΝΙΑ - 0,09% -

ΕΛΛΑΔΑ 1,73% 1,44% 1,90%

ΙΣΠΑΝΙΑ 8,48% 7,72% 6,90%

ΓΑΛΛΙΑ 13,34% 10,50% 11,83%

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0,63% 1,62% 0,87%

ΙΤΑΛΙΑ 11,30% 9,25% 7,46%

ΚΥΠΡΟΣ - 0,27% 0,08%

ΛΕΤΟΝΙΑ 0,31% 0,18% 0,16%

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0,16% 0,27% 0,32%

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0,16% 1,35% 1,43%

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 0,16% 0,36% 1,51%

ΜΑΛΤΑ 0,16% 0,27% 0,24%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3,92% 4,13% 4,52%

ΑΥΣΤΡΙΑ 2,35% 1,53% 1,35%

ΠΟΛΩΝΙΑ 1,26% 1,17% 1,98%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,83% 1,71% 1,59%

ΣΛΟΒΕΝΙΑ - 0,54% 0,08%

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 0,16% 0,54% 0,16%

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0,78% 0,72% 0,71%

ΣΟΥΗΔΙΑ 1,10% 1,71% 2,38%

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 6,91% 6,28% 5,63%

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ
(Βουλγαρία, Ρουμανία,
Τουρκία)

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



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

PE 352.676/ΠΡΟΕΔΡ./ΠΑΡ. 8/25 NT\556250EL.doc

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 8,63% 9,61% 10,79%

ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ 2,67% 3,23% 1,67%

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

2002 2003 2004

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
(Ομάδες συμφερόντων,
βιομηχανία, ΜΚΟ, σύμβουλοι,
κ.λπ.)

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

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 1,72% 2,12% 1,71%

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 5,84% 3,37% 5,35%

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
Πανεπιστημιακοί ερευνητές

38,14% 35,36% 35,95%

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
Βιβλιοθήκες

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

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ (εκτός των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ)

8,59% 5,39% 7,17%

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ 1,03% 2,31% 1,59%

ΛΟΙΠΟΙ
(συνταξιούχοι, ανεπάγγελτοι,
κ.λπ.)

17,87%% 19,17% 20,14%

6. ΛΟΓΟΙ ΑΡΝΗΣΗΣ

2002 2003 2004

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
(ανεπαρκή στοιχεία)

- 2,44% 48,53%

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
(παραπομπή σε άλλη υπηρεσία ή εκτός ΕΚ) 31,31% 36,59% 26,47%

ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 4,04% 0,81% 1,47%

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΟ, ΔΕΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΕ 55,56% 35,77% 7,35%

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΛΟΓΟΙ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 2,02% 1,63% -

ΑΡΘΡΟ 4.1α)
προστασία δημοσίου συμφέροντος:
ασφάλεια, άμυνα, διεθνείς σχέσεις

- 2,44% -
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ΑΡΘΡΟ 4.1α)
προστασία δημοσίου συμφέροντος:
δημοσιονομική και οικονομική πολιτική

1,01% 1,63% -

ΑΡΘΡΟ 4.1β)
προστασία ιδιωτικής ζωής και ακεραιότητας
του ατόμου

1,01% 6,50% 4,41%

ΑΡΘΡΟ 4.2, 2η παύλα
προστασία παροχής νομικών συμβουλών 4,04% 11,38% 1,47%

ΑΡΘΡΟ 4.2, 3η παύλα
προστασία οικονομικού ελέγχου - - 2,94%

ΑΡΘΡΟ 4.3
προστασία απορρήτου των διαβουλεύσεων
εντός των θεσμικών οργάνων

1,01% 0,81% -

ΑΡΘΡΟ 4.6.
μερική πρόσβαση - - 7,35%

9 ΤΥΠΟΣ ΖΗΤΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

2002 2003 2004

ΔΙΕΘΝΕΣ - - 0,09%
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ,
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΑΡΤΕΣ 3,11% 4,22% 0,86%

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΟΗΕ, Συμβούλιο της
Ευρώπης, Διακοινοβουλευτική Ένωση) 0,19% 0,53% 0,51%

ΕΕ - ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ - - 0,26%

ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΣΚΕΨΗ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - - 6,00%

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΕ 2,14% 3,17% 0,94%

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΕ - - 4,80%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ - - 0,09%

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ - - 0,09%

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΕ
(Οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) - - 24,79%

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - - 0,60%

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 24,27% 29,46% 0,43%

ΕΠΙΤΡΟΠΗ - - 4,63%

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - - 1,37%

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1,55 % 0,63 % 0,26 %

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ - - 0,26%
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 0,19% - 0,43%

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - - 0,34%

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (ΕΕ) - - 2,32%

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ - - 0,26%

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - - 0,09%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ - - 0,43%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - - 0,34%

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚ
(Δραστηριότητες, ακροάσεις, διαδικασίες, θεματολογικά
δελτία, δελτίο, Τύπος, χρονοδιαγράμματα, φυλλάδια)

12,43% 7,07% 2,14%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚ 0,58% 0,63% 0,60%

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - - 0,17%

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - 0,11% 0,17%

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 0,39% 0,11% 0,09%

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 0,58% 0,21% -

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - - 0,17%

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1,36% 0,84% 0,26%

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ - - 0,94%
ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 3701 ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - - 0,17%

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΕΡΟΝΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ/
ΒΟΗΘΩΝ 0,39% 0,53% 0,09%

ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
(Άρθρο 9.2) 0,39% 0,11% 0,26%

ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
(Προεδρείο, Διάσκεψη Προέδρων, Πολιτικές ομάδες,
Κοσμήτορες, Διάσκεψη Προέδρων επιτροπών/
αντιπροσωπειών)

16,31% 9,61% 2,74%

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 22,72% 23,97% 2,92%

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - - 6,17%

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ - - 0,34%

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - - 0,51%

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 0,58% 0,21% 2,92%

ΕΚΘΕΣΕΙΣ - 0,11% 8,83%

ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ - - 0,94%

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ - - 0,17%
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ/
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ - - 3,26%

ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - - 0,43%

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - - 0,17%

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (PV) - - 0,86%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (CM) - - 0,17%

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1,36% 0,74% 1,63%

ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - - 0,09%

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚ 2,52% 1,48% 0,17%

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - - 0,26%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 0,58% 0,42% -

ΜΕΛΕΤΕΣ - - 1,29%

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΔ IV - - 0,60%

STOA - - 0,43%

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ - 0,11% -

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ/ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ (A/D) 0,19% 5,70% 7,29%

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 0,97% 1,90% 0,26%

ΑΛΛΑ 7,18% 8,13% 2,32%
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