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Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα κατά τα έτη 2011-2013 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά µε την 

πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 104 παράγραφος 7 του Κανονισµού) για τα έτη 

2011-2013 (2013/2155(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 10 και 16 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) 
και τα άρθρα 15 και 298 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της ΣΕΕ και την υποχρέωση των θεσµικών οργάνων να 
διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο µε τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και 
την κοινωνία των πολιτών, 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 41 (δικαίωµα χρηστής διοίκησης) και 42 (δικαίωµα πρόσβασης στα 
έγγραφα), 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1700/2003 του Συµβουλίου, της 22ας 
Σεπτεµβρίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 354/83 
που αφορά το άνοιγµα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 
Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας2,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 14ης Σεπτεµβρίου 2011 σχετικά µε την πρόσβαση 
του κοινού στα έγγραφα για τα έτη 2009-20103, 

– έχοντας υπόψη τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γενικού 
∆ικαστηρίου σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα, και ιδίως τις αποφάσεις του 
∆ικαστηρίου στις υποθέσεις Access Info Europe (υπόθεση C-280/11 P), Donau Chemie 
(C-536/11), IFAW κατά Επιτροπής (C-135/11)4, My Travel (C-506/08 P), Turco 
(συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-39/05 P και C-52/05 P), και τις αποφάσεις του Γενικού 
∆ικαστηρίου στις υποθέσεις In ‘t Veld κατά Συµβουλίου (T-529/09), Γερµανία κατά 
Επιτροπής (T-59/09), EnBW κατά Επιτροπής (T-344/08), Sviluppo Globale (T-6/10), 

                                                 
1  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43. 
2  ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 1. 
3  ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 72. 
4  Βλέπε απόφαση της 21ης Ιουνίου 2012, Υπόθεση C-135/11 P, IFAW κατά Επιτροπής, 

όπου στη σκέψη 75 αναφέρεται ότι, δεδοµένου ότι το Γενικό ∆ικαστήριο δεν εξέτασε το 
εν λόγω έγγραφο, «δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει in concreto αν ήταν θεµιτή η 
άρνηση προσβάσεως στο έγγραφο αυτό βάσει των εξαιρέσεων».  



 

 

Internationaler Hilfsfonds (T-300/10), Ευρωπαϊκή ∆υναµική (T-167/10), Jordana (T-
161/04) και CDC (T-437/08),  

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 30 Απριλίου 2008, για την 
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και 
της Επιτροπής (COM(2008)0229), 

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 20 Μαρτίου 2011, για την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 όσον αφορά την πρόσβαση του 
κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής 
(COM(2011)0137), 

– έχοντας υπόψη τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης του 2008 για την πρόσβαση σε 
επίσηµα έγγραφα, 

– έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του Συµβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για το 2011 και το 2012 σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα, οι οποίες 
υποβλήθηκαν δυνάµει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, 

– έχοντας υπόψη τη συµφωνία-πλαίσιο του 2010 για τις σχέσεις µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συµφωνία της 20ής Νοεµβρίου 2002 µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συµβουλίου στον τοµέα της 
πολιτικής ασφάλειας και άµυνας,  

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατά του της 12ης Σεπτεµβρίου 2013 σχετικά µε την ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή κατά το 20121 και της 17ης 
∆εκεµβρίου 2009 σχετικά µε την αναγκαία βελτίωση του νοµικού πλαισίου όσον αφορά 
την πρόσβαση στα έγγραφα µετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας 
(κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001)2, 

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή για το 2012, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 104 παράγραφος 7 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0148/2014), 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και τέσσερα 
έτη· λαµβάνοντας υπόψη ότι µε το άρθρο 15 της ΣΛΕΕ θεσπίζεται ένα συνταγµατικό 
πλαίσιο για τη διαφάνεια των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και κατοχυρώνεται το 
θεµελιώδες δικαίωµα της πρόσβασης στα έγγραφα των θεσµικών και λοιπών οργάνων 
και οργανισµών της ΕΕ για τους πολίτες της ΕΕ και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το 
οποίο κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος µέλος· λαµβάνοντας 

                                                 
1  Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0369. 
2  EE C 286 E της 22.10.2010, σ. 12 



 

 

υπόψη ότι η άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος διέπεται από τις γενικές αρχές και τα όρια 
που καθορίζονται από τους κανονισµούς που εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο· 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 298 της ΣΛΕΕ προβλέπεται µια ευρωπαϊκή διοίκηση 
ανοιχτή, αποτελεσµατική και ανεξάρτητη· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί γενικό κανόνα η παροχή πλήρους πρόσβασης στα 
νοµοθετικά έγγραφα, ενώ οι εξαιρέσεις όσον αφορά τα µη νοµοθετικά έγγραφα πρέπει να 
είναι περιορισµένες· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη σε µια δηµοκρατική Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες µπορούν να συµµετέχουν πλήρως στη 
δηµοκρατική διαδικασία και να ασκούν δηµόσιο έλεγχο· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
διαφάνεια στη διοίκηση εξυπηρετεί τα συµφέροντα των πολιτών, ενώ συµβάλλει στην 
καταπολέµηση της διαφθοράς και στη νοµιµότητα του πολιτικού συστήµατος και της 
νοµοθεσίας της Ένωσης· 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ευρεία πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα αποτελεί θεµελιώδες 
στοιχείο µιας ζωντανής δηµοκρατίας· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι σε µια υγιή δηµοκρατία οι πολίτες δεν θα πρέπει να χρειάζεται 
να βασίζονται σε καταγγέλλοντες παρατυπίες προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια 
των αρµοδιοτήτων και των δραστηριοτήτων των κυβερνήσεών τους· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωµα να γνωρίζουν πώς λειτουργεί η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και πώς ενεργούν οι εκπρόσωποί τους, να τους ζητούν να 
λογοδοτήσουν και να γνωρίζουν πώς διανέµονται και δαπανώνται οι δηµόσιοι πόροι· 

H. λαµβάνοντας υπόψη ότι η νοµοθεσία της ΕΕ σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα 
εξακολουθεί να µην εφαρµόζεται ορθά από τη διοίκηση της Ένωσης· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι οι εξαιρέσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εφαρµόζονται 
συστηµατικά και όχι κατ’ εξαίρεση από τη διοίκηση· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία, όταν ένα θεσµικό όργανο 
αποφασίζει να αρνηθεί την πρόσβαση σε έγγραφο του οποίου ζητήθηκε η 
δηµοσιοποίηση, οφείλει καταρχήν να εξηγήσει µε ποιον τρόπο η πρόσβαση στο έγγραφο 
αυτό είναι ικανή να θίξει συγκεκριµένα και ουσιαστικά το προστατευόµενο µέσω της 
εξαιρέσεως του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 συµφέρον (βλ. In ‘t Veld 
κατά Συµβουλίου)1· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριµένη και προβλέψιµη προσβολή του επίµαχου 
συµφέροντος δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί από τον απλό φόβο ότι θα δηµοσιοποιηθεί 
στους πολίτες της ΕΕ η διάσταση απόψεων των οργάνων ως προς τη νοµική βάση της 
διεθνούς δράσης της Ένωσης και, ως εκ τούτου, θα δηµιουργηθούν αµφιβολίες ως προς 
τη νοµιµότητα της δράσης αυτής (βλ. In ‘t Veld κατά Συµβουλίου)2· 

                                                 
1  In ‘t Veld κατά Συµβουλίου (Υπόθεση T-529/09), σκέψη 19. 
2  In ‘t Veld κατά Συµβουλίου (Υπόθεση T-529/09), σκέψη  75. 



 

 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες σε έξι από τις δέκα σηµαντικότερες υποθέσεις του 
Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή για το 2012 αφορούσαν τη διαφάνεια· 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα στατιστικά στοιχεία για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 δείχνουν µείωση του αριθµού αρχικών αιτήσεων και στα τρία θεσµικά 
όργανα· 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στο Κοινοβούλιο έχει µειωθεί ο αριθµός των ζητούµενων 
συγκεκριµένων εγγράφων (από 1 666 το 2011 σε 777 το 2012)· λαµβάνοντας υπόψη, 
ωστόσο, ότι στο Κοινοβούλιο έχει αυξηθεί το ποσοστό των αιτηµάτων για µη 
κατονοµαζόµενα έγγραφα, π.χ. «όλα τα έγγραφα που αφορούν ...» (από 35,5 % το 2011 
σε 53,5 % το 2012)· λαµβάνοντας υπόψη ότι έχει µειωθεί ο αριθµός των ζητούµενων 
εγγράφων του Συµβουλίου (από 9 641 το 2011 σε 6.166 το 2012)1· 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε τα ποσοτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις 
ετήσιες εκθέσεις του 2012, έχουν αυξηθεί τα ποσοστά πλήρους άρνησης πρόσβασης τόσο 
στην Επιτροπή (από 12 % το 2011 σε 17 % το 2012) όσο και στο Συµβούλιο (από 12 % 
το 2011 σε 21 % το 2012), ενώ το Κοινοβούλιο παρουσιάζει σταθερά αριθµητικά 
στοιχεία όσον αφορά την πλήρη άρνηση πρόσβασης (5 % το 2011 και το 2012)· 

ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρουσιάζει σηµαντική αύξηση ως προς τις 
επιβεβαιωτικές αιτήσεις (από 165 το 2011 σε 229 το 2012), που έχει ως αποτέλεσµα 
ελαφρά αύξηση των πλήρως αναθεωρηµένων αποφάσεων, µείωση των µερικώς 
αναθεωρηµένων αποφάσεων και αύξηση των επιβεβαιωµένων αποφάσεων, ενώ τόσο το 
Συµβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο παρουσιάζουν σχετικά σταθερά αριθµητικά στοιχεία 
όσον αφορά τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις (Συµβούλιο: από 27 το 2011 σε 23 το 2012· 
Κοινοβούλιο: από 4 το 2011 σε 6 το 2012)· 

ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι αρκετές αιτήσεις είχαν ως αποτέλεσµα την υποβολή καταγγελίας 
στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή (Επιτροπή: από 10 το 2011 σε 20 το 2012· Συµβούλιο: 
από 2 το 2011 σε 4 το 2012· Κοινοβούλιο: 1 το 2011 και 1 το 2012)· 

ΙΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής περάτωσε την εξέταση αρκετών 
καταγγελιών το 2011 και το 2012 µε τη διατύπωση επικριτικών παρατηρήσεων ή 
προτάσεων για ανάληψη περαιτέρω δράσης (Επιτροπή: από 10 από 18 το 2011 σε 8 από 
10 το 2012· Συµβούλιο: δεν υπάρχουν στοιχεία· Κοινοβούλιο: από 0 από 0 το 2011 σε 1 
από 1 το 2012)· 

ΙΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι αρκετές αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα οδήγησαν σε 
προσφυγή στο Γενικό ∆ικαστήριο ή σε αίτηση αναίρεσης στο ∆ικαστήριο (Επιτροπή: 
από 15 προσφυγές και 3 αιτήσεις αναίρεσης το 2011 σε 14 προσφυγές και 1 αίτηση 
αναίρεσης το 2012· Συµβούλιο: από 1 προσφυγή και 2 αιτήσεις αναίρεσης το 2011 σε 1 
αίτηση αναίρεσης το 20122· Κοινοβούλιο: καµία το 2011 ούτε το 2012)· 

ΙΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό ∆ικαστήριο έχει αποφανθεί υπέρ της µεγαλύτερης 
διαφάνειας, ή έχει παράσχει διευκρινίσεις όσον αφορά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

                                                 
1  Η Επιτροπή δεν προσδιορίζει τον τύπο των ζητούµενων εγγράφων. Οι αριθµοί των 

αρχικών αιτήσεων για έγγραφα της Επιτροπής είναι 6 447 το 2011 και 6 014 το 2012. 
2  Συµβούλιο κατά In 't Veld (παρέµβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ της In ‘t 

Veld). 



 

 

1049/2001 σε αρκετές υποθέσεις (Επιτροπή: 5 από 61 το 2011 και 5 από 5 το 20122· 
Συµβούλιο: 1 από 1 το 2011 (Access Info Europe, T-233/09) και 1 από 4 το 2012 (In ‘t 
Veld, T-529/09)· Κοινοβούλιο: 1 από 2 το 20113 (Toland, T-471/08) και 1 από 1 το 2012 
(Kathleen Egan και Margaret Hackett, T-190/10))· 

Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ∆ικαστήριο έχει αποφανθεί υπέρ της µεγαλύτερης διαφάνειας 
στις εξής υποθέσεις - Επιτροπή: 1 από 1 το 2011 (My Travel, C-506/08) και 1 από 3 το 
2012 (IFAW, C-135/11 P)4· Συµβούλιο και Κοινοβούλιο: καµία απόφαση το 2011 ούτε το 
2012· 

ΚΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής, του Συµβουλίου και του 
Κοινοβουλίου δεν παρέχονται συγκρίσιµα στατιστικά στοιχεία· λαµβάνοντας υπόψη ότι 
τα τρία θεσµικά όργανα δεν τηρούν τα ίδια πρότυπα πληρότητας ως προς την 
παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων· 

ΚΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτος σε συχνότητα επίκλησης λόγος εξαίρεσης είναι «η 
προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων», όπως χρησιµοποιείται από την Επιτροπή 
και το Συµβούλιο µετά τις αρχικές αιτήσεις (Επιτροπή: 17 % το 2011 και 20 % το 2012· 
Συµβούλιο: 41 % τόσο το 2011 όσο και το 2012)· λαµβάνοντας υπόψη ότι «η προστασία 
των διεθνών σχέσεων» ήταν ο δεύτερος σε συχνότητα λόγος εξαίρεσης τον οποίον 
επικαλέστηκε το Συµβούλιο· λαµβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση του Κοινοβουλίου, 
ο συνηθέστερος λόγος εξαίρεσης ήταν «η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της 
ακεραιότητας του ατόµου»· 

ΚΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα θεσµικά όργανα δεν έχουν εφαρµόσει το άρθρο 15 
παράγραφος 2 και το άρθρο 15 παράγραφος 3 εδάφιο 5 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά την 
υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου να συνεδριάζουν 
δηµόσια όταν συσκέπτονται επί σχεδίου νοµοθετικής πράξης και να δηµοσιεύουν τα 
έγγραφα που αφορούν τις νοµοθετικές διαδικασίες, υπό τους όρους που ορίζονται στους 
κανονισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 εδάφιο 2· 

Κ∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 
προβλέπει εξαίρεση ως προς τη διαφάνεια «εάν η γνωστοποίηση του εγγράφου θα έθιγε 
σοβαρά την οικεία διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν για τη γνωστοποίηση του 
εγγράφου υπάρχει υπερισχύον δηµόσιο συµφέρον»· λαµβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 

                                                 
1  Αποφάσεις στις υποθέσεις Batchelor (T-342/08), IFAW II (T-250/08), Navigazione 

Libera del Golfo (T-109/05 και T-444/05), Jordana (T-161/04), CDC (T-437/08) και LPN 
(T-29/08). 

2  Γερµανία κατά Επιτροπής (T-59/09), EnBW κατά Επιτροπής (T-344/08), Sviluppo Globale 
(T-6/10), Internationaler Hilfsfonds (T-300/10), Ευρωπαϊκή ∆υναµική (T-167/10). 

3  Η άλλη υπόθεση είναι η Dennekamp (T-82/08), στην οποία το Γενικό ∆ικαστήριο 
επιβεβαίωσε την απόφαση του Κοινοβουλίου για λόγους προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων.  

4  Βλέπε απόφαση στην υπόθεση IFAW σχετικά µε έγγραφα προερχόµενα από κράτος 
µέλος και την υποχρέωση του Γενικού ∆ικαστηρίου να αξιολογεί τα επίµαχα έγγραφα· 
και δύο άλλες υποθέσεις σχετικά µε διαδικασίες ελέγχου πράξεως συγκεντρώσεως 
µεταξύ επιχειρήσεων, Agrofert (C-477/10 P) και Éditions Odile Jacob (C-404/10 P). 
Αυτές οι τρεις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου δεν περιγράφονται στην ετήσια έκθεση της 
Επιτροπής. 



 

 

διάταξη είναι προγενέστερη της Συνθήκης της Λισαβόνας και χρειάζεται να 
ευθυγραµµιστεί µε το άρθρο 15 της ΣΛΕΕ· 

ΚΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Access Info 
Europe1επιβεβαίωσε ότι η δηµοσίευση των ονοµάτων των κρατών µελών και των 
προτάσεών τους δεν είναι επιβλαβής για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι το Γενικό ∆ικαστήριο είχε αποφανθεί σε προηγούµενη απόφασή του στην ίδια 
υπόθεση ότι «συγκεκριµένα, η εκ µέρους των πολιτών άσκηση των δηµοκρατικών 
δικαιωµάτων τους προϋποθέτει τη δυνατότητα λεπτοµερούς εφαρµογής της διαδικασίας 
λήψεως αποφάσεων»· 

ΚΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συµφωνίες έχουν δεσµευτικά αποτελέσµατα και 
επιπτώσεις στη νοµοθεσία της ΕΕ· λαµβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα που σχετίζονται 
µε αυτές πρέπει καταρχήν να είναι δηµόσια, µε την επιφύλαξη των νόµιµων εξαιρέσεων· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η εφαρµογή της εξαίρεσης για την προστασία των διεθνών 
σχέσεων ισχύει όπως ορίζεται στη σκέψη 19 της απόφασης στην υπόθεση T-529/09, In ‘t 
Veld κατά Συµβουλίου· 

ΚΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι τριµερείς διάλογοι µεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου είναι καθοριστικοί για τη διαµόρφωση της νοµοθεσίας της ΕΕ· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι οι τριµερείς διάλογοι δεν είναι δηµόσιοι και τα έγγραφα που 
αφορούν τους ανεπίσηµους τριµερείς διαλόγους, συµπεριλαµβανοµένων των ηµερήσιων 
διατάξεων και των συνοπτικών εκθέσεων, δεν καθίστανται κατά κανόνα διαθέσιµα ούτε 
στο κοινό ούτε στο Κοινοβούλιο, γεγονός το οποίο αντιβαίνει στο άρθρο 15 της ΣΛΕΕ· 

ΚΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα τα οποία καταρτίζει ή έχει στην κατοχή της η 
Προεδρία του Συµβουλίου σε σχέση µε το έργο της ως Προεδρίας θα πρέπει να είναι 
προσβάσιµα σύµφωνα µε τους κανόνες της ΕΕ περί διαφάνειας· 

ΚΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγµατεύσεις σχετικά µε την αναθεώρηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 βρίσκονται σε αδιέξοδο· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
νέα πράξη θα πρέπει να προβλέπει σηµαντικά µεγαλύτερη διαφάνεια σε σύγκριση µε την 
τρέχουσα κατάσταση· 

Λ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα αιτήµατα για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων κεκλεισµένων των 
θυρών στο Κοινοβούλιο πρέπει καταρχήν να εξετάζονται βάσει του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001· λαµβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω αιτήµατα πρέπει να αξιολογούνται 
από το Κοινοβούλιο κατά περίπτωση και να µην γίνονται αυτοµάτως αποδεκτά· 

ΛΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η διαβάθµιση εγγράφων βάσει επιπέδου εµπιστευτικότητας που 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας-πλαίσιο του 2010 για τις σχέσεις µεταξύ 
του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, ή ο χαρακτηρισµός τους ως «ευαίσθητων 
εγγράφων» δυνάµει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, πρέπει να 
γίνεται βάσει προσεκτικής και ειδικής εξέτασης· λαµβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική 
διαβάθµιση οδηγεί σε περιττό και δυσανάλογο απόρρητο των εγγράφων και στη 
διεξαγωγή συνεδριάσεων κεκλεισµένων των θυρών χωρίς τη δέουσα αιτιολόγηση· 

ΛΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια παραµένει ο κανόνας, ακόµη και σε σχέση µε 
προγράµµατα επιείκειας σε υποθέσεις καρτέλ· λαµβάνοντας υπόψη ότι η αυτόµατη 

                                                 
1  Υπόθεση C-280/11 P, Συµβούλιο κατά Access Info Europe. 



 

 

απαγόρευση της δηµοσιοποίησης αποτελεί παραβίαση του κανόνα της διαφάνειας, όπως 
ορίζεται στις Συνθήκες· λαµβάνοντας υπόψη ότι το απόρρητο αποτελεί την εξαίρεση και 
πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση από τους εθνικούς δικαστές όσον αφορά 
αγωγές αποζηµίωσης· 

ΛΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι συνιστάται να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ ως 
χρήσιµο βοήθηµα για τους δικαστές· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραµµές θα πρέπει να κάνουν διάκριση µεταξύ των εγγράφων εταιρειών και των 
φακέλων καρτέλ που έχει στην κατοχή της η Επιτροπή· 

∆ικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα 

1. υπενθυµίζει ότι η διαφάνεια αποτελεί τον γενικό κανόνα και ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας κατοχυρώνει το θεµελιώδες δικαίωµα της πρόσβασης στα έγγραφα· 

2. υπενθυµίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα ώστε να µπορούν οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών να διατυπώνουν τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά µε όλες τις πτυχές της δράσης της ΕΕ· 

3. υπενθυµίζει ότι η διαφάνεια ενισχύει την εµπιστοσύνη της κοινής γνώµης στα ευρωπαϊκά 
θεσµικά όργανα, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενηµερώνονται και να 
συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης και, µε τον τρόπο αυτό, να 
συµβάλλουν στην ενίσχυση του δηµοκρατικού χαρακτήρα της ΕΕ· 

4. υπενθυµίζει ότι κάθε απόφαση άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα πρέπει να στηρίζεται σε 
σαφώς και αυστηρώς καθορισµένες από τον νόµο εξαιρέσεις, και να συνοδεύεται από 
εύλογη και συγκεκριµένη αιτιολόγηση, ώστε να µπορεί ο πολίτης να κατανοεί την 
άρνηση πρόσβασης και να αξιοποιεί αποτελεσµατικά τα διαθέσιµα ένδικα µέσα· 

5. υπενθυµίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί η δέουσα ισορροπία µεταξύ διαφάνειας και 
προστασίας των δεδοµένων, όπως κατέστη σαφές µε την υπόθεση Bavarian Lager, και 
τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνεται «κατάχρηση» της προστασίας δεδοµένων, ιδίως προς 
κάλυψη συγκρούσεων συµφερόντων και αθέµιτης επιρροής στο πλαίσιο της διοίκησης 
και λήψης αποφάσεων της ΕΕ· τονίζει ότι η απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην υπόθεση Bavarian Lager βασίζεται στη σηµερινή διατύπωση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και δεν εµποδίζει την αλλαγή της διατύπωσης, η οποία 
είναι απαραίτητη και επείγουσα, ιδίως µετά τη σαφή διακήρυξη του δικαιώµατος 
πρόσβασης στα έγγραφα στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων· 

6. καλεί τα θεσµικά και λοιπά όργανα και οργανισµούς να εφαρµόζουν αυστηρά τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τη νοµολογία που αφορά 
τη συγκεκριµένη πράξη και προβαίνοντας σε εναρµόνιση των ισχυόντων εσωτερικών 
κανόνων τους µε το γράµµα και το πνεύµα του κανονισµού, ιδίως όσον αφορά τις 
προθεσµίες απάντησης σε αιτήµατα πρόσβασης σε έγγραφα, εξασφαλίζοντας ότι η 
εναρµόνιση αυτή δεν συνεπάγεται µεγαλύτερες προθεσµίες· καλεί το Συµβούλιο να 
δηµοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οµάδων εργασίας του, καθώς και, υπό το 
πρίσµα της υπόθεσης Access Info Europe, τα ονόµατα των κρατών µελών και τις 
προτάσεις τους· 

7. καλεί τα θεσµικά και λοιπά όργανα και οργανισµούς, κατά την εφαρµογή του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, να προβαίνουν σε αυστηρή εκτίµηση των 



 

 

δυνατοτήτων µερικής δηµοσιοποίησης ενός εγγράφου, πίνακα, γραφήµατος, παραγράφου 
ή φράσης· 

8. καλεί τα θεσµικά και λοιπά όργανα, υπηρεσίες και οργανισµούς της ΕΕ να αναπτύξουν 
µια πιο προορατική προσέγγιση για τη διαφάνεια, καθιστώντας διαθέσιµες στο κοινό όσο 
το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες εγγράφων µέσω των ιστοτόπων τους, 
συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών διοικητικών εγγράφων, και να 
συµπεριλαµβάνουν τα εν λόγω έγγραφα στα δηµόσια µητρώα τους· θεωρεί ότι η εν λόγω 
προσέγγιση συµβάλλει στην εξασφάλιση αποτελεσµατικής διαφάνειας καθώς και στην 
πρόληψη περιττών δικαστικών διαδικασιών, οι οποίες µπορεί να δηµιουργούν περιττές 
δαπάνες και φόρτο τόσο στα θεσµικά όργανα όσο και στους πολίτες· 

9. καλεί τα θεσµικά και λοιπά όργανα και τους οργανισµούς να εφαρµόσουν πλήρως το 
άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και να δηµιουργήσουν δηµόσια µητρώα 
εγγράφων µε σαφείς και προσβάσιµες δοµές, αποτελεσµατική λειτουργία αναζήτησης, 
τακτικά επικαιροποιηµένες πληροφορίες για τα νέα έγγραφα που καταρτίζονται και 
καταχωρίζονται, παραποµπές σε µη δηµόσια έγγραφα, παροχή βοήθειας στους δηµόσιους 
χρήστες και οδηγίες χρήσης σχετικά µε τα είδη των εγγράφων που τηρούνται στο 
µητρώο· 

10. καλεί τα θεσµικά και λοιπά όργανα και οργανισµούς να δηµοσιεύουν συστηµατικά και 
χωρίς καθυστέρηση, στα οικεία µητρώα εγγράφων, όλα τα έγγραφα που στο παρελθόν 
δεν ήταν διαθέσιµα στο κοινό και τα οποία δηµοσιοποιούνται κατόπιν αιτηµάτων 
πρόσβασης σε έγγραφα· 

11. καλεί τις διοικήσεις να παρέχουν τα πλήρη στοιχεία όλων των εγγράφων που εµπίπτουν 
στο πεδίο ενός αιτήµατος για πρόσβαση σε έγγραφα δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001, µετά την αρχική αίτηση· 

12. τονίζει ότι η προσφυγή στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή συνιστά πολύτιµη δυνατότητα σε 
περιπτώσεις όπου η άρνηση της πρόσβασης σε έγγραφο έχει επιβεβαιωθεί από το οικείο 
διοικητικό όργανο· υπενθυµίζει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιβολής των 
αποφάσεων του ∆ιαµεσολαβητή· 

13. τονίζει ότι η δικαστική διαµάχη συνεπάγεται εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες, ενέχει 
τον κίνδυνο υψηλού, ακόµη και απαγορευτικού κόστους, καθώς και αβέβαιης έκβασης, 
επιβαρύνοντας σε αδικαιολόγητο βαθµό τους πολίτες που επιθυµούν να προσφύγουν 
κατά απόφασης άρνησης (µερικής) πρόσβασης· υπογραµµίζει ότι αυτό, στην πράξη, 
σηµαίνει ότι δεν υφίσταται αποτελεσµατικό ένδικο µέσο κατά αρνητικής απόφασης σε 
αίτηµα πρόσβασης σε έγγραφα· 

14. καλεί τα θεσµικά και λοιπά όργανα και οργανισµούς να θεσπίσουν επειγόντως ταχύτερες, 
λιγότερο επαχθείς και περισσότερο προσβάσιµες διαδικασίες για τον χειρισµό των 
καταγγελιών σε περιπτώσεις άρνησης χορήγησης πρόσβασης, προκειµένου να µειωθεί η 
ανάγκη για δικαστικές διαµάχες και να δηµιουργηθεί µια πραγµατική νοοτροπία 
διαφάνειας· 

15. τονίζει ότι οι ετήσιες εκθέσεις των τριών θεσµικών οργάνων και των λοιπών οργάνων και 
οργανισµών θα πρέπει να παρουσιάζουν αριθµητικά στοιχεία σε συγκρίσιµο µορφότυπο, 
στα οποία θα πρέπει να περιλαµβάνονται, για παράδειγµα, ο αριθµός των ζητούµενων 
εγγράφων, ο αριθµός των αιτήσεων, ο αριθµός εγγράφων στα οποία χορηγήθηκε (µερική) 



 

 

πρόσβαση, ο αριθµός αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές πριν και έπειτα από επιβεβαιωτική 
αίτηση καθώς και τα στοιχεία όσον αφορά την πρόσβαση που χορηγήθηκε από το 
∆ικαστήριο, τη µερική πρόσβαση που χορηγήθηκε από το ∆ικαστήριο και την άρνηση 
της πρόσβασης· 

16. καλεί τα θεσµικά όργανα της ΕΕ να µην ζητούν να υποχρεώνεται ο αντίδικος να 
καταβάλλει τα δικαστικά έξοδα, και να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες δεν αποτρέπονται 
από το να προσφεύγουν κατά αποφάσεων λόγω έλλειψης µέσων· 

17. σηµειώνει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να προσαρµοστούν στο νέο πλαίσιο διαφάνειας που 
θεσπίστηκε µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως αποτυπώνεται στην απόφαση της 14ης 
Φεβρουαρίου 2012, υπόθεση T-59/09, Γερµανία κατά Επιτροπής, στην οποία η Γερµανία 
ήταν αντίθετη στη δηµοσιοποίηση εγγράφων που αφορούσαν έγγραφο οχλήσεως το 
οποίο της απεστάλη, επικαλούµενη την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος στο 
πλαίσιο των «διεθνών σχέσεων», ενώ το Γενικό ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι ο όρος 
«διεθνείς σχέσεις» πρέπει να θεωρείται όρος του δικαίου της ΕΕ και ως εκ τούτου δεν 
ισχύει για την επικοινωνία µεταξύ της Επιτροπής και ενός κράτους µέλους· 

18. καλεί τα θεσµικά όργανα της ΕΕ να βελτιώσουν τον χρόνο απόκρισής τους σε αιτήµατα 
πρόσβασης σε έγγραφα και επιβεβαιωτικές αιτήσεις· 

19. δεσµεύεται να εξετάσει µε ποιον τρόπο οι διαβουλεύσεις του Προεδρείου και της 
∆ιάσκεψης των Προέδρων µπορούν να καταστούν περισσότερο διαφανείς, για 
παράδειγµα µέσω της τήρησης λεπτοµερών πρακτικών και της δηµοσιοποίησής τους στο 
κοινό· 

Αναθεώρηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 

20. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, από τον ∆εκέµβριο του 2011, όταν 
ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά µε την αναθεώρηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001, δεν έχει σηµειωθεί καµία πρόοδος, καθώς το Συµβούλιο και η 
Επιτροπή δεν φαίνεται να έχουν προετοιµασθεί για να προβούν σε ουσιαστικές 
διαπραγµατεύσεις· ως εκ τούτου, καλεί το Συµβούλιο να προχωρήσει επιτέλους µε την 
αναθεώρηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001· καλεί το Συµβούλιο και το 
Κοινοβούλιο να συµφωνήσουν επί µιας νέας πράξης που να προβλέπει σηµαντικά 
µεγαλύτερη διαφάνεια, συµπεριλαµβανοµένης της αποτελεσµατικής εφαρµογής του 
άρθρου 15 της ΣΛΕΕ· 

21. καλεί όλα τα θεσµικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισµούς της ΕΕ να εφαρµόζουν 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 κατά τρόπο συνεπή προς τις διατάξεις της 
Σύµβασης του Århus· υποστηρίζει πλήρως την πολιτική του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Φαρµάκων να δηµοσιεύει, κατόπιν αιτήµατος, τις εκθέσεις των κλινικών δοκιµών 
φαρµάκων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων για το συγκεκριµένο φάρµακο· τονίζει ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 πρέπει να σέβεται απολύτως τη Σύµβαση του 
Aarhus και να ορίζει τις τυχόν εξαιρέσεις µε απόλυτη συµµόρφωση προς αυτήν· 

22. συνιστά κάθε θεσµικό και άλλο όργανο ή οργανισµός της ΕΕ να διορίσει ως υπεύθυνο 
διαφάνειας έναν από τους υπαλλήλους στις εσωτερικές διοικητικές δοµές του, ο οποίος 
θα είναι αρµόδιος για τη συµµόρφωση και για τη βελτίωση των πρακτικών· 



 

 

23. καλεί όλα τα θεσµικά όργανα να αξιολογήσουν και, όπου απαιτείται, να αναθεωρήσουν 
τις εσωτερικές τους ρυθµίσεις για την αναφορά παραπτωµάτων, και ζητεί την προστασία 
των καταγγελλόντων παρατυπίες· καλεί, ιδίως, την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο 
Κοινοβούλιο σχετικά την πείρα που αποκόµισε από τους νέους κανόνες που θεσπίστηκαν 
το 2012 για την καταγγελία παρατυπιών από υπαλλήλους των οργάνων της ΕΕ, καθώς 
και από τα µέτρα εφαρµογής τους· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την 
προστασία των καταγγελλόντων, όχι µόνο σε ηθικό αλλά και σε οικονοµικό επίπεδο, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται η δέουσα προστασία και στήριξή τους στο πλαίσιο του 
δηµοκρατικού συστήµατος· 

Υποβολή εκθέσεων 

24. καλεί τα θεσµικά και λοιπά όργανα και οργανισµούς της ΕΕ να εναρµονίσουν τις ετήσιες 
εκθέσεις τους σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα και να παρουσιάζουν παρόµοια 
στατιστικά στοιχεία σε συµβατή µορφή και µε όσο το δυνατόν πληρέστερο και 
περιεκτικό τρόπο (π.χ. σε πίνακες στο παράρτηµα που καθιστούν δυνατή την άµεση 
σύγκριση)· 

25. καλεί τα θεσµικά και λοιπά όργανα και οργανισµούς της ΕΕ να εγκρίνουν τις συστάσεις 
που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο προηγούµενο ψήφισµά του σχετικά µε την πρόσβαση 
του κοινού στα έγγραφα· 

26. καλεί τα θεσµικά όργανα της ΕΕ να συµπεριλάβουν στις ετήσιες εκθέσεις τους για τη 
διαφάνεια απάντηση στις συστάσεις του Κοινοβουλίου· 

Νοµοθετικά έγγραφα 

27. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια των οµάδων εµπειρογνωµόνων και των 
οµάδων επιτροπολογίας µέσω της δηµόσιας διεξαγωγής των συνεδριάσεών τους και της 
δηµοσίευσης της διαδικασίας πρόσληψης µελών, καθώς και της πληροφόρησης σχετικά 
µε τα µέλη, τις διαδικασίες, τα έγγραφα υπό εξέταση, τις ψηφοφορίες, τις αποφάσεις και 
τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία θα πρέπει όλα να δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο, 
σε τυποποιηµένο µορφότυπο· τονίζει ότι τα µέλη των οµάδων εµπειρογνωµόνων και των 
οµάδων επιτροπολογίας πρέπει να δηλώνουν εκ των προτέρων εάν έχουν προσωπικό 
συµφέρον σε σχέση µε τα υπό συζήτηση θέµατα· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει και να 
εφαρµόσει πλήρως, σε όλες τις Γ∆, τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραµµές που αφορούν 
τις διαδικασίες πρόσληψης (π.χ. ισορροπηµένη σύνθεση, πολιτική για τη σύγκρουση 
συµφερόντων, ανοιχτοί διαγωνισµοί) καθώς και τους κανόνες για την επιστροφή 
δαπανών, και να υποβάλει σχετική έκθεση, όχι µόνο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης 
σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα αλλά και στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων 
δραστηριοτήτων των Γ∆· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σε σχέση, ιδίως, µε τη 
συµβουλευτική οµάδα ενδιαφεροµένων µερών της ∆ιατλαντικής εταιρικής σχέσης 
εµπορίου και επενδύσεων· 

28. καλεί την Επιτροπή, το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο να εξασφαλίσουν µεγαλύτερη 
διαφάνεια όσον αφορά τους ανεπίσηµους τριµερείς διαλόγους µέσω της δηµόσιας 
διεξαγωγής των συνεδριάσεων, της δηµοσίευσης των εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένων 
χρονοδιαγραµµάτων, ηµερήσιων διατάξεων, πρακτικών, εγγράφων υπό εξέταση, 
τροπολογιών, λαµβανοµένων αποφάσεων, πληροφοριών για τις αντιπροσωπείες των 
κρατών µελών και των θέσεων και πρακτικών τους, σε ένα τυποποιηµένο και εύκολα 
προσβάσιµο διαδικτυακό περιβάλλον, κατά κανόνα και µε την επιφύλαξη των 



 

 

εξαιρέσεων που απαριθµούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001· 

29. υπενθυµίζει ότι το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για τα ευαίσθητα 
έγγραφα αποτελεί συµβιβασµό που δεν αντικατοπτρίζει πλέον τις νέες συνταγµατικές και 
νοµικές υποχρεώσεις που ισχύουν µετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· 

30. καλεί τα θεσµικά και λοιπά όργανα και οργανισµούς της ΕΕ να τηρούν ενηµερωµένα 
δηµόσια στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των διαβαθµισµένων εγγράφων που έχουν στην 
κατοχή τους, βάσει της διαβάθµισής τους· 

∆ιαβάθµιση εγγράφων 

31. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση κανονισµού για τον καθορισµό σαφών 
κανόνων και κριτηρίων για τη διαβάθµιση των εγγράφων από τα θεσµικά και λοιπά 
όργανα και οργανισµούς της ΕΕ· 

32. καλεί τα θεσµικά όργανα να αξιολογούν και να αιτιολογούν τα αιτήµατα για διεξαγωγή 
συνεδριάσεων κεκλεισµένων των θυρών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001· 

33. καλεί τα θεσµικά όργανα της Ένωσης να συστήσουν µια ανεξάρτητη εποπτική αρχή της 
ΕΕ για τη διαβάθµιση των εγγράφων και την εξέταση των αιτηµάτων για τη διεξαγωγή 
συνεδριάσεων κεκλεισµένων των θυρών· 

∆ηµοσιονοµικές πληροφορίες 

34. καλεί τα θεσµικά όργανα να δηµοσιοποιούν και να καθιστούν προσβάσιµα στους πολίτες 
τα έγγραφα που αφορούν τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εκτέλεσή του 
και τους δικαιούχους των κονδυλίων και των επιχορηγήσεων και τονίζει ότι τα εν λόγω 
έγγραφα πρέπει επίσης να είναι προσβάσιµα µέσω συγκεκριµένου ιστοτόπου και βάσης 
δεδοµένων καθώς και σε βάση δεδοµένων που έχει ως αντικείµενο τη δηµοσιονοµική 
διαφάνεια εντός της Ένωσης· 

∆ιεθνείς διαπραγµατεύσεις 

35. εκφράζει ανησυχία για τη συστηµατική εφαρµογή της εξαίρεσης για την προστασία των 
διεθνών σχέσεων ως αιτιολόγηση για τη διαβάθµιση εγγράφων· 

36. υπενθυµίζει ότι όταν ένα θεσµικό όργανο αποφασίζει να αρνηθεί την πρόσβαση σε 
έγγραφο του οποίου ζητήθηκε η δηµοσιοποίηση, οφείλει καταρχήν να εξηγήσει µε ποιον 
τρόπο η δηµοσιοποίηση του εγγράφου αυτού µπορεί να υπονοµεύσει συγκεκριµένα και 
ουσιαστικά το δηµόσιο συµφέρον όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις· 

37. επισηµαίνει ότι, ανεξαρτήτως των εν λόγω αρχών, αυτό εξακολουθεί να µην εφαρµόζεται 
στην πράξη, όπως καταδεικνύεται από την απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου στην 
υπόθεση T-529/09 (In ‘t Veld κατά Συµβουλίου) όσον αφορά την άρνηση του Συµβουλίου 
να παράσχει πρόσβαση σε γνωµοδότηση της νοµικής υπηρεσίας του σχετικά µε τη 
συµφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για το πρόγραµµα παρακολούθησης της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας (TFTP)· 

Γνωµοδοτήσεις νοµικών υπηρεσιών 



 

 

38. επισηµαίνει ότι οι γνωµοδοτήσεις των νοµικών υπηρεσιών των θεσµικών οργάνων 
πρέπει, καταρχήν, να δηµοσιοποιούνται, όπως υπογραµµίζεται στην απόφαση του 
∆ικαστηρίου στην υπόθεση Turco ότι «ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 αποσκοπεί, 
όπως επισηµαίνεται µε την τέταρτη αιτιολογική σκέψη και µε το άρθρο 1 του κανονισµού 
αυτού, να παράσχει στο κοινό το δικαίωµα µιας όσο το δυνατόν ευρύτερης πρόσβασης 
στα έγγραφα των θεσµικών οργάνων»1· 

39. υπενθυµίζει ότι, προτού αξιολογήσει κατά πόσον εφαρµόζεται η εξαίρεση του άρθρου 4 
παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση σχετικά µε την προστασία της παροχής νοµικών 
συµβουλών, το οικείο θεσµικό όργανο πρέπει να εξετάσει αν το έγγραφο του οποίου 
ζητείται η κοινολόγηση αποτελεί όντως νοµική γνωµοδότηση και, σε περίπτωση 
καταφατικής απαντήσεως, να καθορίσει τα τµήµατα της γνωµοδότησης αυτής τα οποία 
αφορά πραγµατικά η κοινολόγηση και τα οποία, εποµένως, µπορούν να εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής της εν λόγω εξαίρεσης (Turco, σκέψη 38)· 

40. καλεί τα θεσµικά όργανα να συµµορφωθούν προς την απόφαση στην υπόθεση Turco 
σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις νοµικών υπηρεσιών που καταρτίζονται στο πλαίσιο της 
νοµοθετικής διαδικασίας, στην οποία ορίζεται ότι «είναι ακριβώς η διαφάνεια που, µέσω 
της δυνατότητας που αυτή παρέχει ώστε να τίθενται σε ανοικτό διάλογο οι διάφορες 
διιστάµενες απόψεις, συµβάλλει στο να αποκτούν τα θεσµικά όργανα µεγαλύτερη 
νοµιµότητα στα µάτια του ευρωπαίου πολίτη και στο να αυξάνεται η εµπιστοσύνη του 
προς αυτά» και ότι «στην πραγµατικότητα, τις αµφιβολίες στον πολίτη, όχι µόνον ως 
προς τη νοµιµότητα µιας µεµονωµένης πράξης, αλλά και ως προς τη νοµιµότητα της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο σύνολό της, µπορεί να γεννήσει µάλλον η έλλειψη 
πληροφόρησης και διαλόγου»2· 

41. τονίζει ότι, όπως ορίζεται στην απόφαση στην υπόθεση In ‘t Veld κατά Συµβουλίου (T-
529/09)3, συγκεκριµένη και προβλέψιµη προσβολή του επίµαχου συµφέροντος δεν 
µπορεί να στοιχειοθετηθεί από τον απλό φόβο ότι θα δηµοσιοποιηθεί στους πολίτες η 
διάσταση απόψεων των οργάνων ως προς τη νοµική βάση της διεθνούς δράσης της 
Ένωσης και, ως εκ τούτου, θα δηµιουργηθούν αµφιβολίες ως προς τη νοµιµότητα της 
δράσης αυτής· 

Επιείκεια σε υποθέσεις καρτέλ 

42. τονίζει ότι στην απόφαση της 6ης Ιουνίου 2013, υπόθεση C-536/11, σκέψη 43, το 
∆ικαστήριο απεφάνθη ότι «κάθε αίτηµα προσβάσεως σε [φάκελο καρτέλ] πρέπει να 
εκτιµάται κατά περίπτωση, [από τα εθνικά δικαστήρια], λαµβανοµένων υπόψη όλων των 
στοιχείων της συγκεκριµένης υποθέσεως»· 

ο 
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1  Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-39/05 P και C-52/05 P, Σουηδία και Turco κατά 

Συµβουλίου και Επιτροπής, σκέψη 35. 
2  Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-39/05 P και C-52/05 P, Σουηδία και Turco κατά 

Συµβουλίου και Επιτροπής, σκέψη 59. 
3  Υπόθεση T-529/09, In ‘t Veld κατά Συµβουλίου, σκέψη 75. 



 

 

43. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών µελών, στον Ευρωπαίο 
∆ιαµεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων και στο Συµβούλιο της 
Ευρώπης. 

 

 


