
PE 636.534/BUR/ANN.

Πρόσβαση τουκοινού σταέγγραφα 2018
Ετήσια έκθεση του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μονάδα Διαφάνειας
Γενική Διεύθυνση Προεδρίας

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Μάρτιος 2019



PE 636.534/BUR/ANN.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εφαρμόζουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους, από
τις 3 Δεκεμβρίου 2001.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού: «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».

Σύμφωνα με το άρθρο 116 παράγραφος 6 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, το
Προεδρείο του Κοινοβουλίου εγκρίνει την ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 17
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου για το 2018 έχει καταρτιστεί σύμφωνα με την ακόλουθη
μεθοδολογία:

 Τα στοιχεία σχετικά με τα έγγραφα που εξετάστηκαν και ζητήθηκαν αφορούν μόνο
συγκεκριμένα έγγραφα·

 Οι αιτήσεις για πολύ μεγάλο ή απροσδιόριστο αριθμό εγγράφων, τον οποίο δεν
ήταν σε θέση να προσδιορίσει το θεσμικό όργανο, δεν έχουν ληφθεί υπόψη στους
αριθμούς σχετικά με τα έγγραφα που ζητήθηκαν·

 Τα στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις για πρόσβαση στα έγγραφα αφορούν δύο είδη
αιτήσεων, για συγκεκριμένα έγγραφα και για απροσδιόριστο αριθμό εγγράφων·

 Οι αποφάσεις για μερική πρόσβαση λογίζονται ως θετικές απαντήσεις·
 Οι επιβεβαιωτικές αιτήσεις μπορεί να αφορούν αρχικές αποφάσεις με τις οποίες είτε

δεν γίνεται δεκτή η πρόσβαση είτε παρέχεται μερική πρόσβαση·
 Η ημερομηνία καταχώρησης της αρχικής αίτησης καθορίζει το έτος της αντίστοιχης

επιβεβαιωτικής αίτησης.
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Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με
την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα - 2018

(Άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001)

Συνοπτική παρουσίαση

Αριθμητικά δεδομένα

 Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η βάση δεδομένων του μητρώου περιείχε 748.000
στοιχεία αναφοράς, σε σύγκριση με 683 846 στα τέλη του περασμένου έτους.

 Το 2018, οι χρήστες του δικτυακού τόπου του δημόσιου μητρώου του Κοινοβουλίου
συμβουλεύτηκαν 76 270 έγγραφα απευθείας μέσω του μητρώου. Κατά την ίδια
περίοδο, το Κοινοβούλιο έλαβε, μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 498 αιτήσεις για 591 συγκεκριμένα έγγραφα, αριθμός που
συνιστά αύξηση της τάξης του 10 % όσον αφορά τις αιτήσεις σε σύγκριση με το 2017.

 Από τις 498 αιτήσεις, οι 113 αφορούσαν έγγραφα τα οποία δεν είχαν δημοσιοποιηθεί
προηγουμένως.

 Το συνολικό ποσοστό θετικών απαντήσεων υπερέβη το 96% το 2018.
 Το Κοινοβούλιο αρνήθηκε την πρόσβαση σε 17 περιπτώσεις, κυρίως σε σχέση με

αιτήσεις για έγγραφα του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τάσεις

 Οι υποψήφιοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τα έγγραφα που σχετίζονται με τις
διαπραγματεύσεις του τριμερούς διαλόγου στο πλαίσιο των νομοθετικών
διαδικασιών, για το έργο των διευθυντικών οργάνων του Κοινοβουλίου και ιδίως για
τις σχέσεις του Προεδρείου με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και
ιδρυμάτων και τις δαπάνες των βουλευτών.

 Με εννέα επιβεβαιωτικές αιτήσεις κατά τη διάρκεια του έτους, το ποσοστό
επιβεβαιωτικής αίτησης μειώθηκε ελαφρά σε σύγκριση με το 2017.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα δυνάμει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 το 2018
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......

Τα αριθμητικά στοιχεία και οι στατιστικές που εξετάζονται στην παρούσα ενότητα
επιτρέπουν τον προσδιορισμό των τάσεων στον τομέα της πρόσβασης του κοινού στα
έγγραφα. Παρέχουν επίσης στο κοινό γενική εικόνα της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001 από το Κοινοβούλιο.

A) Το δημόσιο μητρώο εγγράφων του Κοινοβουλίου

Το δημόσιο μητρώο εγγράφων του Κοινοβουλίου συγκεντρώνει αναφορές σε άμεσα
προσβάσιμα έγγραφα, κυρίως νομοθετικά έγγραφα και, ει δυνατόν, σε άλλες κατηγορίες
εγγράφων. Συστάθηκε το 2002 με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και τη
διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα του θεσμικού οργάνου σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Με μια αύξηση μεγαλύτερη από 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στις 31 Δεκεμβρίου
2018, ο αριθμός των στοιχείων αναφοράς εγγράφων στη βάση δεδομένων του μητρώου
ανήλθε σε 748 101 (ήτοι 4 704 921 έγγραφα συνολικά, λαμβανομένων υπόψη των
διαφορετικών γλωσσικών εκδόσεων). Κανένα ευαίσθητο έγγραφο, κατά την έννοια του
άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, δεν καταχωρήθηκε στο δημόσιο μητρώο.

(Διάγραμμα 1) Η εξέλιξη του δημόσιου μητρώου εγγράφων του Κοινοβουλίου
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B) Εξετασθέντα και ζητηθέντα έγγραφα1

Πρακτικά όλα τα έγγραφα στο δημόσιο μητρώο εγγράφων του Κοινοβουλίου είναι άμεσα
προσπελάσιμα με τηλεφόρτωση μέσω του αντίστοιχου δικτυακού τόπου, σύμφωνα με το
άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, το οποίο ορίζει ότι τα θεσμικά όργανα
παρέχουν όσο το δυνατόν ευρύτερη άμεση πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Τα
έγγραφα που δεν είναι άμεσα προσβάσιμα διατίθενται μετά από αίτηση μέσω του
ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης2 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

B.1) Έγγραφα που εξετάστηκαν άμεσα

Το 2018 εξετάστηκαν άμεσα στον δικτυακό τόπο του δημόσιου μητρώου του
Κοινοβουλίου 76 270 έγγραφα. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον αριθμό αυτό δεν
λαμβάνονται υπόψη τα έγγραφα που εξετάστηκαν μέσω άλλων πλατφορμών
συνδεδεμένων με τη βάση δεδομένων του μητρώου, όπως οι πλατφόρμες των
κοινοβουλευτικών επιτροπών και οι ιστοσελίδες «Think Tank» του Κοινοβουλίου.

Τα έγγραφα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης με τη μεγαλύτερη συχνότητα
ακολουθούν την πορεία των προηγούμενων ετών:  κοινοβουλευτικές ερωτήσεις με αίτημα
γραπτής απάντησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Κανονισμού (19,16%), απαντήσεις σε
κοινοβουλευτικές ερωτήσεις (26,23%), εκθέσεις επιτροπών (5,99%), και έγγραφα που
έχουν διαβιβαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (3,46%).

(Διάγραμμα 2) Αριθμός εγγράφων που εξετάστηκαν στον ιστότοπο του δημοσίου μητρώου
εγγράφων του Κοινοβουλίου

1 Τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο συγκεκριμένα έγγραφα
2 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=EL
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B.2) Έγγραφα που ζητήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το 2018, 591 συγκεκριμένα έγγραφα ζητήθηκαν από το Κοινοβούλιο μέσω του
ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο αριθμός αυτός
αντιπροσωπεύει ελαφρά μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, στον αριθμό αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη οι αιτήσεις
για πρόσβαση σε απροσδιόριστο αριθμό εγγράφων, όπως οι αιτήσεις για πρόσβαση σε
«όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με» ένα συγκεκριμένο θέμα, «όλα τα έγγραφα που
περιέχουν πληροφορίες» σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, κλπ. Τα έγγραφα τα οποία
αφορούν οι εν λόγω αιτήσεις δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν για στατιστικούς
σκοπούς.

(Διάγραμμα 3) Αριθμός συγκεκριμένων εγγράφων που ζητήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού
εντύπου αίτησης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
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Γ) Αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις

Το 2018, το Κοινοβούλιο έλαβε 498 αιτήσεις μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής αίτησης
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 399 από αυτές αφορούσαν συγκεκριμένα έγγραφα,
ενώ 99 αφορούσαν απροσδιόριστο αριθμό εγγράφων. Από τις 498 αιτήσεις, οι 22
αφορούσαν διοργανικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του «μνημονίου συμφωνίας»3 (βλ.
κεφάλαιο II, Γ).

Περίπου 20% όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους
αφορούσαν την πρόσβαση του κοινού είτε σε «όλα τα έγγραφα που αφορούν» ένα
συγκεκριμένο θέμα είτε «όλα τα έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά» με ένα
συγκεκριμένο θέμα.  Η επεξεργασία των αιτήσεων αυτών είναι συνήθως αρκετά
χρονοβόρα.

Από τις 498 αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2018, το Κοινοβούλιο απάντησε θετικά σε 481
περιπτώσεις. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 13 περιπτώσεις στις οποίες η πρόσβαση στα
ζητηθέντα έγγραφα χορηγήθηκε εν μέρει.

(Διάγραμμα 4) Αριθμός αιτήσεων και θετικών απαντήσεων

3 Το μνημόνιο συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ των υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής για την ταχεία διεξαγωγή διαβουλεύσεων δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
και της Επιτροπής.
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Επιπλέον, 113 αιτήσεις από τις 498 που υποβλήθηκαν αφορούσαν έγγραφα τα οποία δεν
είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως.

Οι περισσότερες αιτήσεις για προγενέστερα ακοινοποίητα έγγραφα αφορούσαν
διαπραγματεύσεις του τριμερούς διαλόγου (43 %), εργασίες διευθυντικών οργάνων (18 %)
και διοικητικά έγγραφα (14 %), με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση των πολιτικών
κομμάτων και ομάδων (11 %).

Το 2018, το Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε θετικά σε 96 αιτήσεις πρόσβασης σε
προγενέστερα ακοινοποίητα έγγραφα.

(Διάγραμμα 5) Αριθμός αιτήσεων για έγγραφα που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως
και θετικών απαντήσεων

Το 2018, το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να χορηγήσει δημόσια πρόσβαση με απόφαση της
αρμόδιας αρχής σε 17 περιπτώσεις.

Υπήρξαν εννέα επιβεβαιωτικές αιτήσεις4. Σε όλες τις περιπτώσεις, το όργανο επιβεβαίωσε
την αρχική του θέση.

Σε έξι από τις 17 περιπτώσεις άρνησης, η αίτηση αφορούσε έγγραφα του Προεδρείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξάλλου, τρεις υποθέσεις αφορούσαν προσκλήσεις υποβολής
προσφορών ή θέματα σχετικά με το προσωπικό τα οποία διαχειρίστηκαν οι διοικητικές
υπηρεσίες του Κοινοβουλίου.

4 Οι επιβεβαιωτικές αιτήσεις μπορούν να σχετίζονται με ολική απόρριψη ή χορήγηση μερικής πρόσβασης (άρθρο 7
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001). Το 2017, δύο επιβεβαιωτικές αιτήσεις αντιμετωπίστηκαν με μία
απάντηση.

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018

45

107

136

84

113

35

63

113

54

96

Applications for not previously disclosed documents Positive replies



PE 636.534/BUR/ANN.

(Διάγραμμα 6) Αριθμός αιτήσεων για έγγραφα που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως
και αρνητικών απαντήσεων

Οι αρνητικές απαντήσεις αυτό το έτος βασίζονταν κυρίως στην ανάγκη προστασίας της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων του θεσμικού οργάνου (άρθρο 4 παράγραφος 3 του
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001), της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας των ατόμων
(άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001), των εμπορικών
συμφερόντων ενός φυσικού ή νομικού προσώπου (άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτη
περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001) και της προστασίας της παροχής νομικών
συμβουλών (άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001).

(Διάγραμμα 7) Ποσοστό χρησιμοποίησης των εξαιρέσεων βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001
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Συμπερασματικά, το συνολικό ποσοστό θετικών απαντήσεων του Κοινοβουλίου
παρέμεινε υψηλό, περίπου στο 96 %. Εξάλλου, το ποσοστό θετικών απαντήσεων για
αιτήσεις που αφορούσαν έγγραφα τα οποία δεν είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως,
ήταν 85 %.

Δ) Προφίλ των αιτούντων5

Πανεπιστημιακοί και ερευνητές εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος
των αιτούντων, καθότι πάνω από το 30 % των αιτούντων ανήκει στη συγκεκριμένη
κατηγορία, και ακολουθούν οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού τομέα, των
περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, που
αναλογούν συνολικά περίπου στο 12% των αιτήσεων. Οι δημοσιογράφοι
αντιπροσωπεύουν μόνο το 5 % των αιτούντων αυτό το έτος.

(Διάγραμμα 8) Προφίλ των αιτούντων πρόσβαση στα έγγραφα κατά το 2018

5 Τα δεδομένα σχετικά με τα προφίλ των αιτούντων συγκεντρώνονται με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι
αιτούντες στις αιτήσεις τους. Δεδομένου, ωστόσο, ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δεν απαιτεί από τους
αιτούντες να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά τους, ορισμένοι από αυτούς επιλέγουν όντως να μην
αποκαλύψουν το επάγγελμά τους· αυτό ισχύει, ιδίως, για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
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Η γεωγραφική κατανομή των αιτήσεων μεταξύ των κρατών μελών άλλαξε ελαφρά. Περίπου το
14 % των αιτήσεων προέρχονταν από τη Γερμανία, ακολούθησαν (κατά φθίνουσα σειρά) το Βέλγιο
(12 %), η Ισπανία και η Γαλλία (8 % έκαστη) και η Ιταλία/Ηνωμένο Βασίλειο (10 % έκαστη). Ο
αριθμός των αιτήσεων από τρίτες χώρες αντιπροσωπεύει περίπου το 4% του συνόλου.
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(Διάγραμμα 8α) Γεωγραφική κατανομή:

(Διάγραμμα 8γ)Γλώσσα

Η αγγλική ήταν η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε πιο συχνά για τις αιτήσεις (63%),
ακολουθούμενη από τη γαλλική και τη γερμανική (9%) και την ισπανική (4%), κατά τα
πρότυπα των προηγούμενων ετών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Τάσεις και ειδικά θέματα
.................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................

Το έτος 2018 σημειώθηκε απότομη αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για πρόσβαση σε
έγγραφα τριμερούς διαλόγου και, ειδικότερα, για πρόσβαση σε πολύστηλους πίνακες.
Δεδομένου ότι οι πίνακες αυτοί αφορούν τα τρία θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στις
νομοθετικές διαπραγματεύσεις, η διοργανική συνεργασία για την πρόσβαση σε
έγγραφα εντατικοποιήθηκε αναλόγως. Το ενδιαφέρον του κοινού για πρόσβαση σε
σημειώματα που υποβλήθηκαν στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν
επίσης ιδιαίτερα υψηλό.

Α) Αιτήσεις που αφορούν πολύστηλα έγγραφα τα οποία συζητούνται στις συνεδριάσεις
τριμερούς διαλόγου

Τα πολύστηλα έγγραφα καθορίζουν τις θέσεις καθενός εκ των τριών θεσμικών οργάνων
που συμμετέχουν σε διοργανικές νομοθετικές διαπραγματεύσεις, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε τρεις χωριστές στήλες, καθώς και
συμβιβαστική διατύπωση ή σχόλια που περιγράφουν λεπτομερώς πτυχές των
διαπραγματεύσεων σε μία ή περισσότερες επιπλέον στήλες. Τα έγγραφα αυτά, τα οποία
είναι κοινά μεταξύ των θεσμικών οργάνων, είναι το κύριο εργαλείο τους για να συζητήσουν
νομοθετικές προτάσεις και να καταλήξουν σε συμφωνία που μπορεί να εγκριθεί σε πρώιμο
στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, συνήθως σε πρώτη ανάγνωση.

Επιτρέπουν την προσέγγιση των διαφορετικών θέσεων έγκαιρα και μεθοδικά, καθώς και
την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με ομαλό τρόπο. Χρησιμοποιούνται για τη
διασφάλιση της εσωτερικής διαφάνειας, καθιστώντας βέβαιο ότι όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη λαμβάνουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την πορεία των
διαπραγματεύσεων.

Στις 22 Μαρτίου 2018, το Γενικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση σχετικά με την πρόσβαση
σε εγγράφα. Στην υπόθεση T-540/15, Emilio De Capitani κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(βλέπε κεφάλαιο III), το Δικαστήριο ακύρωσε απόφαση του Κοινοβουλίου με την οποία είχε
αρνηθεί την πρόσβαση του κοινού σε πολύστηλους πίνακες με την αιτιολογία ότι το
θεσμικό όργανο δεν είχε αποδείξει ότι η δημοσιοποίηση των ζητηθέντων εγγράφων θα
υπονόμευε σοβαρά την ικανότητα του θεσμικού οργάνου να λαμβάνει αποφάσεις στον
σχετικό νομοθετικό φάκελο.

Έκτοτε, στο Κοινοβούλιο έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των αιτήσεων πρόσβασης
του κοινού σε πολύστηλα έγγραφα που συζητούνται στις συνεδριάσεις τριμερούς
διαλόγου.

Το Κοινοβούλιο αξιολογεί τις αιτήσεις κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη νομολογία.
Διενεργεί προσεκτική ανάλυση των ζητούμενων εγγράφων και ζητεί τη γνώμη των άλλων
εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Μέχρι τώρα, από
τότε που εκδόθηκε η απόφαση, και σε μεγάλο βαθμό λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων
που απαιτούνται για την άρνηση πρόσβασης του κοινού σε νομοθετικά έγγραφα που
επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο, το Κοινοβούλιο έχει γνωστοποιήσει όλα τα πολύστηλα
έγγραφα στα οποία είχε ζητηθεί πρόσβαση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
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Ωστόσο, η απόφαση του Δικαστηρίου παρέχει στα θεσμικά όργανα τη δυνατότητα να
αρνηθούν την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που εκπονούνται στο πλαίσιο των
διεξαγόμενων τριμερών διαλόγων. Εναπόκειται σε ένα ίδρυμα να αρνηθεί την πρόσβαση
του κοινού σε ορισμένα έγγραφα νομοθετικού χαρακτήρα σε δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις. Το θεσμικό όργανο πρέπει στην περίπτωση αυτή, με βάση συγκεκριμένες
εκτιμήσεις σχετικές με την πρόταση, να αποδείξει ότι είναι ευλόγως προβλέψιμο και όχι
αμιγώς υποθετικό το γεγονός ότι η πλήρης πρόσβαση στα επίμαχα έγγραφα ενδεχομένως
να υπονομεύσει, συγκεκριμένα και πραγματικά, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

B) Αιτήσεις που αφορούν σημειώματα προς τα μέλη του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Μια δεύτερη τάση του 2018, η οποία αξίζει να αναφερθεί, είναι το ενδιαφέρον του κοινού
για πρόσβαση στα σημειώματα που έχουν εκπονηθεί για να τεθούν υπόψη του
Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα σημειώματα αυτά παρέχουν στα μέλη του Προεδρείου γενικές πληροφορίες,
συμβουλές και προτάσεις απόφασης που προορίζονται για εσωτερική χρήση. Το
Κοινοβούλιο, κατά περίπτωση, εξετάζει κατά πόσον απαιτείται τα εν λόγω σημειώματα να
χαρακτηρίζονται εμπιστευτικά, προκειμένου η διοίκησή του να μπορεί να διατυπώνει σε
αυτά τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις της με τρόπο ειλικρινή και διεξοδικό, και ότι το
γεγονός αυτό, με τη σειρά του, επιτρέπει στο διοικητικό όργανο του Κοινοβουλίου να
εκτελεί ορθά τα καθήκοντά του.

Ως εκ τούτου, όταν το Κοινοβούλιο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η γνωστοποίηση στο
κοινό ενός σημειώματος προς το Προεδρείο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την
ικανότητα του θεσμικού οργάνου να ζητεί νομικές συμβουλές από τις υπηρεσίες του ή θα
υπονόμευε σοβαρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του θεσμικού οργάνου, η πρόσβαση
του κοινού στο σχετικό σημείωμα απορρίπτεται. Διαφορετικά, η δημοσίευση αυτών των
εγγράφων θα οδηγούσε τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην εκπόνησή τους να απέχουν
από τη διατύπωση ορισμένων απόψεων και γνώσεων που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για την αμφισβήτηση ή την υπονόμευση των αποφάσεων που πρέπει να
ληφθούν. Πράγματι, αυτό το είδος αυτολογοκρισίας θα στερούσε από το Προεδρείο
χρήσιμα επιχειρήματα και νομικές γνωμοδοτήσεις που θα του επιτρέπουν να ασκεί τα
προνόμιά του προς το συμφέρον του Κοινοβουλίου και θα υπονομεύαν την ικανότητά του
να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Γ) Διοργανική συνεργασία

Η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για πρόσβαση του κοινού σε πολύστηλα έγγραφα
οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση των διαβουλεύσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων
που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις τριμερών διαλόγων.

Όταν ζητείται από το Κοινοβούλιο να δώσει στη δημοσιότητα έγγραφο προερχόμενο από
τρίτον, το Κοινοβούλιο διαβουλεύεται με τον τρίτο προκειμένου να εξακριβώσει κατά
πόσον το έγγραφο θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί ή όχι, σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Δεδομένου ότι τα πολύστηλοι πίνακες παράγονται από κοινού από τα τρία θεσμικά όργανα
που συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις τριμερών διαλόγων, το Κοινοβούλιο ζητεί τη
γνώμη της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με την ενδεχόμενη δημοσιοποίηση των
εν λόγω εγγράφων. Και αντιστρόφως, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο ζητούν τη γνώμη του
Κοινοβουλίου όταν τους ζητείται να κοινοποιήσουν ένα πολύστηλο έγγραφο.
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Οι εν λόγω διαβουλεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής
διέπονται από ειδικό μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 4
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, το οποίο συνήφθη από τα τρία
θεσμικά όργανα το 2002.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Καταγγελίες που υποβλήθηκαν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και
δικαστικές υποθέσεις
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και οι δικαστικές
διαδικασίες που κινούνται σε σχέση με την εφαρμογή, εκ μέρους του Κοινοβουλίου, του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για τη διοίκηση να
βελτιώσει την πρακτική της όσον αφορά ζητήματα πρόσβασης σε έγγραφα, ανεξάρτητα
από την έκβαση της οικείας διαδικασίας. Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στις υποθέσεις
καταγγελιών που διεκπεραιώθηκαν από τον Διαμεσολαβητή το 2018. Εξετάζει επίσης τις
τρεις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο σε διαδικασίες που αφορούν την πρόσβαση
του κοινού σε έγγραφα και στις οποίες εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το
Δικαστήριο περάτωσε τη μόνη άλλη εκκρεμούσα υπόθεση με την έκδοση διατάξεως ότι
δεν υφίσταται λόγος να αποφανθεί.

A) Διαμεσολαβητής

A.1) Καταγγελίες που περατώθηκαν το 2018

- Καταγγελία 611/2017 και καταγγελία 895/2017

Οι δύο αυτές καταγγελίες αφορούσαν κυρίως τη διαδικασία με την οποία το Κοινοβούλιο
μπόρεσε να παρατείνει την προθεσμία απάντησης στις αιτήσεις για πρόσβαση του κοινού
σε έγγραφα. Ο Διαμεσολαβητής συναντήθηκε με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και δεν
διαπίστωσε κρούσμα κακοδιοίκησης, αλλά επεσήμανε ότι το θεσμικό όργανο θα
μπορούσε να παράσχει λεπτομερέστερες πληροφορίες στους αιτούντες σχετικά με τους
λόγους  παράτασης των προθεσμιών.

- Καταγγελία 1956/2018

Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών υπέβαλε στον Διαμεσολαβητή καταγγελία σχετικά με την
απόφαση του Κοινοβουλίου να αρνηθεί την πρόσβαση του κοινού σε ορισμένα έγγραφα
με το σκεπτικό ότι περιείχαν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, των οποίων η
κοινοποίηση δεν επιτρεπόταν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Μετά την
καταγγελία και την εμφάνιση άγνωστων κατά το παρελθόν γεγονότων και λόγων προς
υποστήριξη της κοινοποίησης των εγγράφων, το Κοινοβούλιο αξιολόγησε εκ νέου την
υπόθεση και κοινοποίησε τα έγγραφα.

A.2) Καταγγελίες που υποβλήθηκαν το 2018

- Καταγγελία 1651/2018

Σε αυτή την περίπτωση, το Κοινοβούλιο αρνήθηκε την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα
που σχετίζονται με τις προκαταρκτικές συζητήσεις της ομάδας εργασίας του Προεδρείου
για την αναθεώρηση του καταλόγου των δαπανών που μπορεί να καλύπτονται από την
αποζημίωση γενικών εξόδων (ΑΓΕ). Η νομική βάση της άρνησης ήταν το άρθρο 4
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, το οποίο προβλέπει την άρνηση της
πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα όταν η γνωστοποίησή τους θα υπονόμευε σοβαρά τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου.

Ο Διαμεσολαβητής συναντήθηκε με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και έλεγξε τα επίμαχα
έγγραφα. Η διαδικασία εκκρεμεί.
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- Καταγγελία 2089/2018

Η παρούσα καταγγελία αφορά τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε
το αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε επισκόπηση των επαγγελματικών ταξιδιών των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
εφαρμόζεται μόνο σε υφιστάμενα έγγραφα, δηλαδή σε έγγραφα που συντάσσονται ή
παραλαμβάνονται από θεσμικό όργανο και βρίσκονται στην κατοχή του, και δεν απαιτεί
από ένα ίδρυμα να συλλέγει και να αντιπαραβάλλει δεδομένα, ώστε να παρέχει στον/στην
αιτούντα τις πληροφορίες που επιθυμεί να έχει πρόσβαση. Και αυτό το σημείο ευρίσκεται
στο επίκεντρο της παρούσας υπόθεσης. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι δεν διέθετε τα
έγγραφα που ζητούσε ο αιτών. Ο καταγγέλλων δεν συμφώνησε. Υποστηρίζει ότι το
Κοινοβούλιο πρέπει να προσκομίσει τα ζητηθέντα έγγραφα, με τις πληροφορίες που ζητεί,
και να τις δημοσιοποιήσει. Ο Διαμεσολαβητής συναντήθηκε με τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες. Η διαδικασία εκκρεμεί.

B) Δικαστικός έλεγχος

B.1) Νέες υποθέσεις

Οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα προσβάλλονται
σχετικά σπάνια. Κατά το 2018 ασκήθηκε μόνο μία προσφυγή ακύρωσης στο Δικαστήριο.

B.2) Αποφάσεις του Δικαστηρίου που εκδόθηκαν το 2018

1) Υπόθεση T-136/15 – Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά Κοινοβουλίου

Η υπόθεση αυτή αφορά μια απόφαση του Κοινοβουλίου που απορρίπτει μια αίτηση
πρόσβασης του κοινού σε όλες τις αιτήσεις για προσφορές τιμών που σχετίζονται με
διάφορες διαδικασίες υποβολής προσφορών. Το Κοινοβούλιο απέρριψε την αίτηση λόγω
υπερβολικού διοικητικού φόρτου. Πριν από τη λήψη της εν λόγω απόφασης, το θεσμικό
όργανο προσπάθησε να συμφωνήσει με τον αιτούντα για τη μείωση του καθ’ ύλην πεδίου
εφαρμογής της αίτησης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε τη θέση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία ένα θεσμικό
όργανο θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόσβαση σε έγγραφα λόγω δυσανάλογου
διοικητικού φόρτου εργασίας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να πληρούνται τρεις
προϋποθέσεις: 1) ο φόρτος εργασίας τον οποίο συνεπάγεται η εξατομικευμένη εξέταση
των ζητηθέντων εγγράφων δεν είναι εύλογος, 2) το θεσμικό όργανο έχει διαβουλευθεί με
τον αιτούντα προκειμένου να αναζητήσει μια δίκαιη λύση και 3) το θεσμικό όργανο έχει
εξετάσει πράγματι όλες τις άλλες δυνατές επιλογές εκτός της εξατομικευμένης εξέτασης.

Οι διαπιστώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο έρχεται
αρκετά συχνά αντιμέτωπο με αιτήματα για πρόσβαση σε τόσο πολλά έγγραφα που είναι
πολύ δύσκολο, ή αδύνατο, να τα χειριστεί εντός των προθεσμιών που επιβάλλει ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

2) Υπόθεση T-540/15 - De Capitani κατά Κοινοβουλίου

Η προσφυγή στο Γενικό Δικαστήριο έγινε τον Σεπτέμβριο του 2015, σε συνέχεια της
απόφασης του Κοινοβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2015, να επιτρέψει μερική μόνο πρόσβαση
σε δύο πολύστηλα έγγραφα που αφορούν εκκρεμείς διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον
αφορά τη νομοθετική πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την
κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ).  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο
παρενέβησαν στη διαδικασία υπέρ του Κοινοβουλίου.
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Το Γενικό Δικαστήριο απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχει γενικό τεκμήριο για τη μη
δημοσιοποίηση της τέταρτης στήλης των πινάκων τριμερούς διαλόγου, ενώ η νομοθετική
διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη με βάση το σκεπτικό ότι οι αρχές της δημοσιότητας και
της διαφάνειας είναι εγγενείς στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Όπως επισημαίνει το
Γενικό Δικαστήριο, τα τεκμήρια μη κοινολόγησης που αναγνωρίζονται από το Δικαστήριο
και το Γενικό Δικαστήριο αφορούν συνήθως συγκεκριμένες διαδικασίες, ενώ το
προτεινόμενο τεκμήριο θα κάλυπτε όλους τους τομείς της νομοθετικής δραστηριότητας.

Με βάση την παραδοχή ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορούσε το ζήτημα της άμεσης
πρόσβασης στο «έργο του τριμερούς διαλόγου», το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι κανένας
από τους λόγους στους οποίους βασίστηκε το Κοινοβούλιο δεν απέδειξε ότι ήταν ευλόγως
προβλέψιμο και όχι καθαρά υποθετικό το γεγονός ότι η πλήρης πρόσβαση στα επίμαχα
έγγραφα ήταν πιθανό να υπονομεύσει, συγκεκριμένα και ουσιαστικά, τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων των θεσμικών οργάνων. Συνεπώς, η απόφαση του Κοινοβουλίου ακυρώθηκε.

3) Υποθέσεις T-639/15 έως T-666/15 - Δημοσιογράφοι κατά Κοινοβουλίου

29 προσφυγές ασκήθηκαν στο Δικαστήριο κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου 2015, σε
συνέχεια των αποφάσεων του Κοινοβουλίου να αρνηθεί την πρόσβαση του κοινού σε όλα
τα δικαιολογητικά που αφορούν τις δαπάνες και τα επιδόματα όλων των βουλευτών, για
λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας των ατόμων, καθώς και για
το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατόν να αξιολογηθεί μεμονωμένα κάθε ζητούμενο έγγραφο
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Ο
αριθμός των ζητηθέντων εγγράφων ήταν της τάξης των εκατοντάδων χιλιάδων.

Με την απόφασή του της 25 Σεπτεμβρίου 2018, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε τη θέση του
Κοινοβουλίου. Αποφάνθηκε ότι τα ζητηθέντα έγγραφα περιείχαν δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα τα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν μόνο εάν ο αιτών αποδεικνύει την
αναγκαιότητα της διαβίβασης των δεδομένων και δεν υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι η
διαβίβαση αυτή μπορεί να θίξει τα έννομα συμφέροντα των προσώπων στα οποία
αναφέρονται τα δεδομένα, σύμφωνα με τη συνδυασμένη ανάγνωση του άρθρου 4
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και του άρθρου 8 στοιχείο
β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η άρνηση του Κοινοβουλίου να παραχωρήσει πρόσβαση
ήταν νομικά υγιής, δεδομένου ότι οι αιτούντες δεν είχαν αποδείξει την αναγκαιότητα της
διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των βουλευτών τους οποίους
αφορούν τα αιτήματα. Στο πλαίσιο αυτό, οι αιτούντες ανέφεραν διάφορους στόχους που
επιδιώκονται με τα αιτήματά τους, δηλαδή, αφενός, να δώσουν τη δυνατότητα στο κοινό
να επαληθεύσει την καταλληλότητα των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν οι βουλευτές
του ΕΚ και, αφετέρου, να διασφαλίσει το δημόσιο δικαίωμα στην πληροφόρηση και τη
διαφάνεια. Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε ότι, λόγω της υπερβολικά ευρείας και γενικής
διατύπωσής τους, οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν, αφ’ εαυτών, να στοιχειοθετήσουν την
αναγκαιότητα της διαβίβασης των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4) Υπόθεση T-421/17, Leino-Sandberg κατά Κοινοβουλίου

Τον Ιούλιο, ένας καθηγητής δικαίου της ΕΕ άσκησε προσφυγή ακύρωσης της απόφασης
του Κοινοβουλίου όσον αφορά άρνηση πρόσβασης του κοινού στην απόφαση του
Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2015, με το σκεπτικό ότι η εν λόγω απόφαση είχε
προσβληθεί ενώπιον του Δικαστηρίου στην υπόθεση T-540/15 - De Capitani κατά
Parliament, και ότι η δημοσιοποίησή της θα υπονόμευε την ίδια τη δικαστική διαδικασία T-
540/15.
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Το 2018, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, δεδομένου ότι ο αιτών είχε τελικά λάβει
πρόσβαση στο έγγραφο στο οποίο ζήτησε πρόσβαση, δεν είχε πλέον πραγματικό
συμφέρον στην εκδίκαση της υπόθεσης, και περάτωσε την υπόθεση.
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Τελικές παρατηρήσεις

Σε συνέχεια της αποδοχής από το Κοινοβούλιο της απόφασης του Δικαστηρίου στην
υπόθεση T-540/15 De Capitani κατά Κοινοβουλίου, το θεσμικό όργανο προσάρμοσε την
προσέγγισή του όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του τριμερούς
διαλόγου. Μετά την έκδοση της απόφασης, το Κοινοβούλιο, μετά από ανάλυση κατά
περίπτωση υπό το πρίσμα της νομολογίας, κοινοποίησε όλους τους πίνακες 4 στηλών
στους οποίους είχε ζητηθεί πρόσβαση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Όπως προβλέπεται στην περυσινή έκθεση, το ενδιαφέρον του κοινού για την πρόσβαση
σε εσωτερικές εκθέσεις και σημειώσεις σχετικά με τα διοικητικά καθήκοντα του
Κοινοβουλίου και ιδίως του Προεδρείου, αυξήθηκε το 2018. Με τις επικείμενες ευρωπαϊκές
εκλογές που θα διεξαχθούν από τις 23 έως τις 26 Μαΐου 2019, το Κοινοβούλιο έχει ήδη
παρατηρήσει αυξανόμενο ενδιαφέρον από το κοινό όσον αφορά την πρόσβαση σε
έγγραφα που αφορούν τις εκλογές, ιδίως την επικοινωνιακή στρατηγική του Κοινοβουλίου
για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 και την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

Η εν εξελίξει αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται
επίσης να δημιουργήσει αυξανόμενο δημόσιο ενδιαφέρον και, κατά συνέπεια, αύξηση του
αριθμού των αιτήσεων για πρόσβαση σε έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία αυτή.


