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Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 

της Επιτροπής 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα 

έγγραφα του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφαρμογή του 

κανονισμού (EK) αριθ. 1049/2001 κατά το έτος 2002) (2003/2022(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη, την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή το 2002 του 

κανονισμού (EΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής (CΟΜ(2003) 216)· την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου 

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 που αφορά την πρόσβαση του 

κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής1, και τις πληροφορίες που παρέσχε το Προεδρείο του Κοινοβουλίου κατά την 

ανασκόπηση της εφαρμογής εντός του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια του 2002 του 

κανονισμού (EΚ) 1049/2001 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 

2001 που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 

1049/20012,  

 έχοντας υπόψη το άρθρο 255 της Συνθήκης ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/20013 

και άλλες διατάξεις που εγκρίθηκαν και/ή που βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης 

προκειμένου να εξασφαλισθεί το δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση στα έγγραφα των 

κοινοτικών θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών, 

 έχοντας υπόψη τα πρακτικά μέτρα που έλαβαν τα θεσμικά όργανα και οι υπηρεσίες το 

2002 προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, 

 έχοντας υπόψη το έργο που πραγματοποίησε το 2002 η διοργανική επιτροπή η οποία 

συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, 

 έχοντας υπόψη την πρώτη εφαρμογή των μητρώων εκ μέρους των θεσμικών οργάνων και 

τον αντίκτυπό τους στην οργάνωση εργασίας εντός αυτών των θεσμικών οργάνων και 

μεταξύ αυτών, 

 έχοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα προκειμένου να εξασφαλισθεί 

μια συνεκτική και διοργανική άποψη του νομοθετικού έργου και να υλοποιηθούν τα 

αιτήματα που διατυπώθηκαν από το ΕΚ κατά το χρόνο της έγκρισης του προϋπολογισμού 

του 2002, 

 έχοντας υπόψη τα μέτρα που έλαβαν τα θεσμικά όργανα το 2002 προκειμένου να 
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εξασφαλισθεί η παροχή πληροφοριών στους πολίτες, 

 έχοντας υπόψη τις διαφορές και/ή τις αγωγές που κατατέθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου 

Διαμεσολαβητή και των κοινοτικών δικαστηρίων καθώς και τις αποφάσεις και συστάσεις 

που ελήφθησαν από αυτούς τους φορείς, 

 έχοντας ιδίως υπόψη την εκκρεμούσα ενώπιον του Πρωτοδικείου υπόθεση Τ-84/03 

(Maurizio Turco κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που αφορά την πρόσβαση 

στις νομικές γνωμοδοτήσεις και τη γνωστοποίηση της θέσης των εθνικών 

αντιπροσωπειών στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου· 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής1, 

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 172, παράγραφος 7 και 47, παράγραφος 1 του Κανονισμού του, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Συνταγματικών Υποθέσεων (A5-0298/2003), 

Η πολιτική διαφάνειας εν γένει 

1. επαναβεβαιώνει την αποφασιστικότητά του να προωθήσει την αποτελεσματική διαφάνεια 

στο έργο της Ένωσης προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική αρχή, μία από τις αρχές 

επί των οποίων θεμελιώνεται η Ένωση (άρθρο 6, παράγραφος 1, Συνθήκη ΕΕ)· 

2. χαιρετίζει το σχέδιο Συντάγματος το οποίο επιβεβαίωσε το δικαίωμα πρόσβασης στα 

έγγραφα, επέκτεινε την υποχρέωση διαφάνειας σε όλα τα θεσμικά όργανα, οργανισμούς 

και επικουρικά όργανα, συμπεριέλαβε τα άρθρα 41 και 42 του Ευρωπαϊκού Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα και άνοιξε στο κοινό 

τη νομοθετική διαδικασία, ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο·  

Μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 

3. συγχαίρει τα θεσμικά όργανα –και όσους εργάζονται σε αυτά– για τη μέχρι τούδε 

συντελεσθείσα πρόοδο και ταυτόχρονα επιθυμεί να τα ενθαρρύνει να συνεχίσουν το έργο 

τους· εκφράζει ικανοποίηση για τη σημαντική αύξηση των εγγράφων που τίθενται πλέον 

στη διάθεση των πολιτών, ειδικότερα εκ μέρους του Συμβουλίου, αλλά παρατηρεί 

ωστόσο ότι εάν καταστούν προσιτά εκατοντάδες χιλιάδες εγγράφων πρέπει επίσης να 

δημιουργηθούν κατάλληλα μέσα ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή 

στοχοθετημένη ανταπόκριση στις αιτήσεις των πολιτών και ειδικότερα όταν πρόκειται 

για θέμα παρακολούθησης προπαρασκευαστικού νομοθετικού έργου·2 

4. θεωρεί ότι η κατάσταση εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική όσον αφορά: 

 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο δεν παρέχει πλήρη πρόσβαση στα υπό 

συζήτηση έγγραφα εάν δεν έχουν προηγουμένως υποβληθεί προς συζήτηση στο 
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Συμβούλιο Υπουργών· 

 την Ευρωπαϊκή Συνέλευση, η οποία δεν θεωρεί ότι δεσμεύεται από τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1049/2001· 

 το Συμβούλιο και την Επιτροπή, που δεν παρέχουν άμεση πρόσβαση στις 

προπαρασκευαστικές, κατ΄εξουσιοδότηση, νομοθετικές πράξεις (π.χ. προτάσεις που 

υποβάλλονται στις επιτροπές οι οποίες επικουρούν την Επιτροπή και προτάσεις για 

εκτελεστικά μέτρα που υποβάλλονται στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων 

(COREPER))· 

 το Συμβούλιο, το οποίο δεν επιτρέπει την εξακρίβωση των θέσεων των διαφόρων 

εθνικών αντιπροσωπειών κατά το χρόνο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων: η 

αφαίρεση αυτής της πληροφορίας, η οποία είναι αναγκαία για την εποπτεία των 

θέσεων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, είναι αντίθετη με το πνεύμα και το 

γράμμα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ο οποίος επιτρέπει εξαιρέσεις που 

βασίζονται στο περιεχόμενο ενός εγγράφου (άρθρο 4, παράγραφος 7) και όχι στη 

δραστηριότητα των εθνικών αντιπροσωπειών όταν ενεργούν ως συνιστώσα του 

Συμβουλίου, ενώ είναι επίσης αντιφατική δεδομένου ότι οι πρωτοβουλίες των 

κρατών μελών, που αποσκοπούν κι αυτές στην τροποποίηση της νομοθεσίας, 

δημοσιοποιούνται· 

 το Συμβούλιο, το οποίο εμφανίζεται να απορρίπτει συστηματικά τις αιτήσεις για 

έγγραφα που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, βασιζόμενο στο άρθρο 4, παράγραφος 

1 του κανονισμού· η στάση αυτή αντίκειται ενδεχομένως στο γράμμα και στο 

πνεύμα του κανονισμού· επαναλαμβάνει ότι όλες οι αιτήσεις για άγγραφα πρέπει να 

εξετάζονται κατά περίπτωση· 

 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, που εμφανίζονται να 

απορρίπτουν συστηματικά τις αιτήσεις για νομικές γνωμοδοτήσεις, γεγονός που 

ενδεχομένως αντίκειται επίσης στο πνεύμα και στο γράμμα του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1049/2001· επ'αυτού, και μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Νίκαιας 

η οποία δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το γενικό δικαίωμα προσφυγής, ζητεί 

από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς να συζητήσει το 

θέμα της συμμετοχής του ΕΚ στην υπόθεση Τ-84/03, 

 το Συμβούλιο: αποδοκιμάζει τη χρησιμοποίηση διαβάθμισης με χαρακτηρισμό 

«περιορισμένης χρήσης» (Limited ή Restricted) και δηλώνει ότι τα έγγραφα αυτά 

δεν μπορούν να καταχωρίζονται ως ευαίσθητα έγγραφα, αφού αυτά τα τελευταία 

χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, άκρως απόρρητα, εμπιστευτικά ("TRÈS 

SECRET/TOP SECRET", "SECRET" ή "CONFIDENTIEL")· 

 το Συμβούλιο, το οποίο έλαβε άγνωστο αριθμό ευαίσθητων εγγράφων και συνέταξε 

173 ευαίσθητα έγγραφα που δεν μνημονεύονται στο μητρώο· την Επιτροπή, η 

οποία συνέταξε και έλαβε άγνωστο αριθμό ευαίσθητων εγγράφων που δεν 

μνημονεύονται σε κανένα μητρώο· 

 το Συμβούλιο, το οποίο σταμάτησε να μαγνητοφωνεί ορισμένες συνεδριάσεις για 

να μην υποχρεώνεται να παρέχει μαγνητοταινίες όταν του ζητηθούν· ζητεί να 

πληροφορηθεί –για λόγους χρηστής διοίκησης– βάσει ποιου σκεπτικού δεν θα 



πρέπει εφεξής να μαγνητοφωνούνται οι κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεις, ή 

αν το μέτρο αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί απόπειρα καταστρατήγησης των στόχων 

που τίθενται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 ΣΕΕ (αρχή της διαφάνειας), στο άρθρο 

255 ΣΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001· 

 το Συμβούλιο και την Επιτροπή, που θα έπρεπε συχνότερα να παρέχουν άμεση 

πρόσβαση σε έγγραφα· 

 την Επιτροπή, η οποία στο 38% των περιπτώσεων επικαλέσθηκε ως λόγο άρνησης 

«διάφορες εξαιρέσεις και μη προσδιοριζόμενη εξαίρεση»· θεωρεί το γεγονός αυτό 

απαράδεκτο· 

 την Επιτροπή, η ερμηνεία του κανονισμού από την οποία είναι αμφιλεγόμενη, 

δεδομένου ότι αρνείται συστηματικά να παράσχει στους πολίτες πρόσβαση στην 

αλληλογραφία που προέρχεται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των διαδικασιών 

προσφυγής για παράβαση όταν οι διαδικασίες έχουν περατωθεί ή ανασταλεί· η 

Επιτροπή θα έπρεπε αντίθετα να προβαίνει εν προκειμένω σε αυτοτελή αξιολόγηση 

σύμφωνα με την αρχή του τεκμηρίου της προσβασιμότητας, και υπενθυμίζει στην 

Επιτροπή ότι οι αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα πρέπει να εξετάζονται κατά 

περίπτωση· 

 την Επιτροπή, η οποία δεν έχει δημιουργήσει ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο, αλλά 

στην πράξη τηρεί διάφορα μητρώα· υποστηρίζει ότι πρόθεση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1049/2001 ήταν να δημιουργηθεί ένα μόνο μητρώο από κάθε θεσμικό 

όργανο· 

 όσον αφορά όλα τα θεσμικά όργανα που φαίνεται να έχουν προβλήματα σε σχέση 

με τη λειτουργία των μητρώων· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για 

τη βελτίωση των μητρώων· ζητεί επίσης να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 

για την παροχή βοήθειας στους πολίτες που ζητούν έγγραφα, μεταξύ άλλων με 

ενίσχυσης της διοργανικής συνεργασίας στο θέμα αυτό ώστε να σημειώνεται 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών καθώς και με την εξέταση της ιδέας της 

δημιουργίας ενός διοργανικού γραφείου βοήθειας (help desk), ιδίως σε σχέση με μη 

συγκεκριμενοποιημένες αιτήσεις για έγγραφα· ζητεί καλύτερη πληροφόρηση των 

πολιτών όσον αφορά το δικαίωμά τους για πρόσβαση στα έγγραφα· 

 τις ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες πρέπει μελλοντικά να εκπονούνται βάσει 

μεθοδολογίας κοινής  για τα θεσμικά όργανα· 

 καλεί τα προαναφερθέντα όργανα να λάβουν επείγοντα μέτρα όσον αφορά την εφαρμογή 

του κανονισμού, προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη διαφάνεια και το δικαίωμα 

πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα·  

5. καλεί τα λοιπά θεσμικά όργανα, οργανισμούς και επικουρικά όργανα να εφαρμόσουν τον 

κανονισμό· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι εγκρίθηκαν επιτέλους οι 

νομικές πράξεις που προβλέπουν την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εκ 

μέρους των κοινοτικών οργανισμών· 

6. προτρέπει το Κοινοβούλιο και τις υπηρεσίες του να εφαρμόζουν τα υψηλότερα πρότυπα 

όσον αφορά τη διαφάνεια· προτρέπει ειδικότερα τις γραμματείες των επιτροπών να 

εξασφαλίζουν την ενημέρωση των πληροφοριών για τις εργασίες των επιτροπών στις 



ιστοσελίδες τους και να λειτουργούν με πλήρη διαφάνεια· 

7. εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί εντός των θεσμικών οργάνων για 

την αναδιοργάνωση της διαδικασίας κωδικοποίησης, την παραγωγή, την αρχειοθέτηση 

και τη διανομή εγγράφων, καθιστώντας δυνατό τον προσδιορισμό των συντακτών, της 

φύσης του εγγράφου και άλλων πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την 

ανιχνευσιμότητα εγγράφων εντός κάθε θεσμικού οργάνου· παρατηρεί ωστόσο ότι σε 

διοργανικό επίπεδο σχεδόν τίποτα δεν έχει γίνει ακόμη και ότι, παρά τους πόρους που 

διατέθηκαν από το 1987 βάσει των προγραμμάτων INSIS και IDA, τα θεσμικά όργανα 

δεν έχουν ακόμη καθορίσει: 

 ένα γενικό σύστημα διοργανικής κωδικοποίησης, τόσο για τους τύπους εγγράφων 

όσο και για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεως στα οποία παραπέμπουν 

(συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών στις οποίες δεν συμμετέχει το ΕΚ)· 

 κοινά προγράμματα για την δημιουργία κειμένων που θα μπορούν να 

χρησιμοποιούνται εκ νέου από το θεσμικό όργανο-παραλήπτη και/ή να 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα εάν είναι αναγκαίο (όπως ισχύει ήδη για 

τα έγγραφα του προϋπολογισμού)· 

 ένα κοινό κατάλογο των φορέων οι οποίοι συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία 

(κοινοβουλευτικές επιτροπές, COREPER και επιτροπές του άρθρου 36)· 

 εκτός από την περίπτωση των κοινοβουλευτικών επιτροπών, μια άμεση σύνδεση 

μεταξύ των ημερήσιων διατάξεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής και των 

εγγράφων για μια δεδομένη συνεδρίαση· 

8. υπενθυμίζει ότι περαιτέρω σημαντικό βήμα για να εξασφαλισθεί η διαφάνεια και η 

πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα είναι να διατίθενται στο Διαδικτυο σε 

οπτικοακουστική μορφή τα κυριότερα θεσμικά γεγονότα , στα ίχνη όσων κάνει το ΕΚ με 

ένα πιλοτικό σχέδιο για τις συνόδους ολομελείας και, μελλοντικά, για τις συνεδριάσεις 

των επιτροπών και για άλλες συνεδριάσεις· ζητεί να υπάρχει επίσης στη συνέχεια 

δυνατότητα ανάκτησης και πρόσβασης στα έγγραφα αυτά μέσω των μητρώων και των 

μηχανών αναζήτησης· 

9. ζητεί από τους Γενικούς Γραμματείς των οργάνων να του υποβάλουν πριν από την 1η 

Μαρτίου 2004 έκθεση σχετικά με: 

 τους κανόνες και τεχνικές που εφαρμόζονται σήμερα όσον αφορά την παραγωγή, 

ταξινόμηση, διαχείριση και διανομή των εγγράφων, τόσο στο εσωτερικό κάθε 

θεσμικού οργάνου όσο και έξω από αυτό· 

 τη φύση και την εμβέλεια των ήδη χρηματοδοτούμενων σχεδίων, από το 

πρόγραμμα INSIS έως τα προγράμματα IDA (I και II), συμπεριλαμβανομένων των 

επιτυχιών που σημείωσαν ή των δυσκολιών που αντιμετώπισαν· 

 τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη δημιουργία ενός 

πραγματικά κοινού χώρου εργασίας, ιδίως μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των 

οργανισμών που συμμετέχουν στην προβλεπόμενη από τις Συνθήκες διοργανική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων· 



10. υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 απαιτεί τη δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα των κύριων προπαρασκευαστικών πράξεων (προτάσεις της 

Επιτροπής, θέσεις του Κοινοβουλίου, κοινές θέσεις του Συμβουλίου κτλ.), προκειμένου 

να μην δημιουργούνται διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση τόσο για τους πολίτες όσο 

και για τα εθνικά κοινοβούλια· παρατηρεί ωστόσο ότι η πρακτική που ακολουθείται επί 

του παρόντος εκ μέρους των θεσμικών οργάνων είναι εξαιρετικά ανόμοια1 και κατά 

συνέπεια προτείνει: 

 τη δημιουργία, εντός του πλαισίου της Επίσημης Εφημερίδας, μιας ειδικής 

ηλεκτρονικής έκδοσης για τη δημοσίευση στο Διαδίκτυο των κύριων κειμένων που 

εγκρίθηκαν εντός των θεσμικών οργάνων και από αυτά κατά τη διάρκεια της 

νομοθετικής διαδικασίας. Η δημοσίευση στη διοργανική ιστοσελίδα θα 

πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του εν λόγω εγγράφου στο 

μητρώο, πράγμα που θα μπορούσε επιπλέον να χρησιμεύσει στον καθορισμό μιας 

σαφούς εναρκτήριας ημερομηνίας όσον αφορά την περίοδο που προβλέπεται για τη 

διαβούλευση με τα εθνικά κοινοβούλια· 

 να περιλαμβάνονται σε αυτή την ειδική ηλεκτρονική έκδοση για την 

παρακολούθηση των διοργανικών νομοθετικών διαδικασιών, τα τεκμηριωμένα και 

αναλυτικά δεδομένα, όπως οι ημερομηνίες των βασικών γεγονότων και οι 

περιλήψεις των κειμένων, που περιλαμβάνονται ήδη στις νομοθετικές βάσεις 

δεδομένων τους, όπως η Pre-lex και η Oeil, ώστε να μπορούν οι πολίτες να 

κατανοούν και να παρακολουθούν καλύτερα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

όπως ήδη αναφέρεται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 19ης Δεκεμβρίου 2002 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

οικονομικό έτος 2003 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα), 

την διορθωτική επιστολή αριθ. 2 και την διορθωτική επιστολή αριθ. 3 επί του 

σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 

20032· 

11. παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή, στο πνεύμα της εντίμου συνεργασίας μεταξύ 

των οργάνων, να χορηγούν τουλάχιστον στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

συστηματική πρόσβαση στα έγγραφα περιορισμένης κυκλοφορίας, που συνδέονται με τη 

νομοθετική διαδικασία, στα οποία οι πολίτες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1049/2001, δεν θα είχαν απευθείας πρόσβαση· 

12. εκφράζει την προθυμία του να συνεργαστεί σε όλους τους τομείς που ζητούν τα εθνικά 

κοινοβούλια και καλεί τους ενδιαφερομένους εντός των εθνικών κοινοβουλίων να 

δημιουργήσουν μέσω του Διαδικτύου εικονικό φόρουμ των ευρωπαίων νομοθετών, 

επικεντρωμένο στην παρακολούθηση των νομοθετικών διαδικασιών της Ένωσης· 

προτείνει εν προκειμένω ως πρώτο πεδίο εφαρμογής την παρακολούθηση των 

διαδικασιών που συνδέονται με την ανάπτυξη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· 

                                                 
1 Η Επιτροπή έχει πάψει να δημοσιεύει τις προτάσεις της στην Επίσημη Εφημερίδα από τον 

Απρίλιο του 2003 , ενώ οι θέσεις του Κοινοβουλίου και οι κοινές θέσεις του Συμβουλίου 

δημοσιεύονται εδώ και χρόνια μόνο στις ηλεκτρονικές εκδόσεις της Σειράς C της Επίσημης 

Εφημερίδας.  Το Συμβούλιο εξακολουθεί να δημοσιεύει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών 

(τρίτος πυλώνας) στην έντυπη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας. Τα κοινά έγγραφα της 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας συνδιαλλαγής δεν δημοσιεύονται καθόλου. 
2  P5_TA(2002)0624. 



13. χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου 

2003 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 για το άνοιγμα στο 

κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (CΟΜ(2003) 244), όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001· 

14. προτρέπει τις υπηρεσίες μητρώου των θεσμικών οργάνων να ενημερώνουν τους πολίτες, 

όταν η πρόσβασή τους σε ένα έγγραφο έχει μερικώς ή πλήρως απορριφθεί, για το 

δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, μεταξύ άλλων δίνοντας 

τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· 

15. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στην έκθεσή της για την αναθεώρηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στο παρόν ψήφισμα· 

καλεί εξάλλου την Επιτροπή να προβεί σε εκ των προτέρων έλεγχο και να διατυπώσει 

προτάσεις όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία: 

 εκ των προτέρων εκπόνηση ειδικής έκθεσης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 4 του κανονισμού·  

 ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας· 

 τροποποίηση του άρθρου 12 του κανονισμού προκειμένου να προβλεφθεί η 

δημιουργία ενός διοργανικού μητρώου διαδικασιών στις οποίες συμμετέχουν 

περισσότερα του ενός θεσμικά όργανα· 

 αποσαφήνιση του κανονισμού ώστε να αποφεύγονται αποκλίνουσες ερμηνείες εκ 

μέρους των θεσμικών οργάνων (νομικές γνωμοδοτήσεις, θέσεις των εθνικών 

αντιπροσωπειών και άλλα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 κτλ.), 

συμπεριλαμβανομένων ορισμών όσον αφορά τη χρησιμοποίηση μερικών εννοιών 

όπως το «δημόσιο συμφέρον»· 

 κατάρτιση ενιαίου συνόλου κανόνων σχετικά με τη μεταχείριση των εμπιστευτικών 

εγγράφων, οι οποίοι θα θέτουν όλα τα θεσμικά όργανα σε ίση μοίρα όσον αφορά 

την αμοιβαία χορήγηση πρόσβασης· 

 αρχειοθέτηση· 

16. θεωρεί ότι το Συμβούλιο κάνει διάκριση μεταξύ των εγγράφων που διαβιβάζουν τα κράτη 

μέλη ως μέλη του Συμβουλίου και των εγγράφων που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη ως 

μεμονωμένες χώρες· φρονεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να διαθέτουν ίδια ή 

παρόμοια δικαιώματα ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα, τόσο όσον αφορά την 

Ένωση, όσο και το κράτος μέλος τους, εάν επηρεάζονται οι ευρωπαϊκές αρμοδιότητες· 

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση· 

ο 

ο ο 

17. αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα σε όλα τα άλλα όργανα, 

οργανισμούς και επικουρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



 


