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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, (όπως
τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997) τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί 
της Κοινότητας θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις με διαδικασίες όσον το δυνατόν πιο 
ανοικτά και εγγύτερα στους πολίτες. Με σκοπό να επιτρέπουν σ' αυτούς να έχουν ουσιαστική
συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία και να καλούν τις δημόσιες αρχές να λογοδοτούν, οι 
πολίτες και τα εκλεγμένα όργανα θα πρέπει να έχουν την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση σε 
έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 

Παρόλο που τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν πραγματοποιήσει προόδους σε ό,τι αφορά 
τη διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα, η κατάσταση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
χαρακτηριστεί ως ιδανική και η πρόσφατη αναδιατύπωση του κανονισμού 1049/2001 σχετικά 
με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα πρέπει να 
εξεταστεί ως ένα ακόμη βήμα για την επίτευξη ενός διοικητικού περιβάλλοντος στο οποίο η 
διαθεσιμότητα και η ευκολία πρόσβασης στην πληροφόρηση θα αποτελεί τον κανόνα παρά 
την εξαίρεση.

Οι σημερινές τροποποιήσεις που η Επιτροπή επέφερε στον κανονισμό, όμως, είναι
απογοητευτικές καθώς σε έναν αριθμό περιπτώσεων οι προτάσεις της Επιτροπής αποτελούν
ένα βήμα προς τα πίσω παρά ένα τολμηρό βήμα προς τα εμπρός στο πλαίσιο "των 
προσπαθειών για μεγαλύτερη διαφάνεια". Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι η
πραγματική ενσωμάτωση και παγιοποίηση της μέχρι τούδε νομολογίας και άλλων σχετικών 
κειμένων, όπως η Σύμβαση του Aarhus, στον κανονισμό θα πρέπει να έχει ήδη οδηγήσει σε 
μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την αναθεώρηση.

Επιπλέον, ο συντάκτης της γνωμοδότησης σας θεωρεί την επιλογή της Επιτροπής να
χρησιμοποιήσει τη διαδικασία αναδιατύπωσης για την αναθεώρηση ως ατυχή και όχι
συμβατή με τους στόχους της διοργανικής συμφωνίας όσον αφορά τη διαδικασία 
αναδιατύπωσης, η οποία προβλέπει τη χρησιμοποίησή της υπό τελείως διαφορετικές 
συνθήκες. Επειδή η διαδικασία περιορίζει a priori τις δυνατότητες του Κοινοβουλίου να 
τροποποιήσει την πρόταση μόνο σε αυτά τα σημεία που έχουν τροποποιηθεί από την 
Επιτροπή, η χρήση της θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά. Η μη καταλληλότητα της
διαδικασίας αναδιατύπωσης για μια περίπλοκη αναθεώρηση, όπου οι αλλαγές σε ορισμένα
στοιχεία έχουν επιπτώσεις για άλλες διατάξεις στο κείμενο, σημαίνει από πρακτικής απόψεως 
ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προβεί σε εκτεταμένη χρήση του δικαιώματος παρέκκλισης 
που προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία.

Το πιο αξιοσημείωτο βήμα προς τα πίσω είναι ο αναδιατυπωμένος ορισμός εκ μέρους της 
Επιτροπής (άρθρο 3) της έννοιας του "εγγράφου", έννοια η οποία ευρίσκεται στο επίκεντρο 
του κανονισμού. Ο εισηγητής σας έχει την άποψη ότι αντί μιας στενής διατύπωσης του 
ορισμού, όπως στην ουσία προτείνει η Επιτροπή, ο ορισμός αυτός θα πρέπει να διευρυνθεί 
για να συμπεριλάβει όλες τις έννοιες, ανεξάρτητα από το μέσο ή τη φάση της διαδικασίας 
λήψεως απόφασης, που αφορούν θέματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας των 
θεσμικών οργάνων.
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Η Επιτροπή Αναφορών παρακολουθεί "το σφυγμό" της Ένωσης σε ό,τι αφορά τα σφάλματα
και τις ελλείψεις στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, των πολιτικών και των
προγραμμάτων και εξακολουθεί να επισημαίνει ότι οι πολίτες έχουν επίγνωση των ελλείψεων
αυτών, διότι τους αφορούν άμεσα και επειδή ενδιαφέρονται άμεσα να τεθεί τέρμα στις
παραβιάσεις και/ή να επιζητούν αποκατάσταση.

Για τους πολίτες έχει ιδιαίτερη σημασία ότι π.χ. στην περίπτωση διαδικασιών για παραβίαση
των συνθηκών, που συχνά προκύπτουν από τις αναφορές των πολιτών, θα πρέπει να υπάρχει
πλήρης πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, σε όλα τα στάδια των ερευνών κατά τη διάρκεια 
παρόμοιων διαδικασιών. Αυτό ισχύει και για τα έγγραφα που υποβάλλονται από τα κράτη
μέλη. Για τον λόγο αυτό ο συντάκτης της γνωμοδότησης επισημαίνει ότι η πρόταση της
Επιτροπής να δοθεί στα κράτη μέλη δικαίωμα άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα (άρθρο 5) με 
βάση τη δική τους νομοθεσία είναι αντίθεση προς τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου και ως εκ τούτου απαράδεκτη. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στα δικαιώματα
των πολιτών όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα άλλες εξαιρέσεις, εκτός από αυτές που 
καθορίζονται στο άρθρο 4 ("Εξαιρέσεις"). Σε ό,τι αφορά το άρθρο 9 ("Ευαίσθητα έγγραφα") 
είναι σημαντικό, αφενός τα θεσμικά όργανα να καθορίσουν κοινούς κανόνες για την
κατάταξη παρόμοιων εγγράφων και αφετέρου οι εν λόγω κανόνες να δημοσιοποιηθούν.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει επίσης ότι θα ήταν σκόπιμο να ενσωματωθεί στον
κανονισμό η πρόταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να δρα ως ένας αντικειμενικός 
διαμεσολαβητής σε περιπτώσεις όπου ένα θεσμικό όργανο αρνείται εν μέρει ή πλήρως την
πρόσβαση σε έγγραφο και ο αιτών αμφισβητεί ότι επήλθε πράγματι ζημία στο σχετικό
συμφέρον και/ή επιχειρηματολογεί ότι υφίσταται υπερισχύον δημόσιο συμφέρον στη 
δημοσιοποίηση. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διαμεσολαβητής θα μπορούσε να ελέγξει το
έγγραφο, να σχηματίσει μια ανεξάρτητη άποψη επί του θέματος της ζημίας καθώς και/ή του 
υπερισχύοντος δημοσίου συμφέροντος και - χωρίς να αποκαλύψει το έγγραφο - να 
διατυπώσει την άποψή του στο θεσμικό όργανο και τον αιτούντα. Εάν, η άρνηση εξακολουθεί
να υφίσταται αφού ο Διαμεσολαβητής έχει ελέγξει το έγγραφο, ο αιτών μπορεί να υποβάλει
σε επιβεβαιωτική αίτηση εάν το επιθυμεί.

Αυτή η διαδικασία ουδόλως θα περιόριζε τα δικαιώματα του αιτούντα σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό, αλλά θα προσέφερε πρακτική βοήθεια και προσανατολισμό στο θεσμικό
όργανο, το οποίο μπορεί να θεωρήσει ότι υπέχει νομική υποχρέωση να αρνηθεί την
πρόσβαση, και θα ενίσχυε τοιουτοτρόπως την πεποίθηση του αιτούντα ότι, όταν απορρίπτεται 
μια αίτηση, η πιθανότητα βλάβης είναι πραγματική και ότι η ύπαρξη υπερισχύοντος 
δημόσιου συμφέροντος στην δημοσιοποίηση έχει εξετασθεί κατά τρόπο σοβαρό και 
αντικειμενικό. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας θα ήταν ότι οι περιπτώσεις
άρνησης από διαφορετικά θεσμικά όργανα που εξετάζει ο Διαμεσολαβητής θα
αντιμετωπίζονταν κατά τρόπο συνεκτικό και δίκαιο.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης σας έχει την άποψη ότι είναι σχεδόν απίθανο η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Διαφάνειας να στεφθεί με επιτυχία εάν οι αιτούντες δεν μπορούν εύκολα να
βρουν και να ανακτήσουν τις πληροφορίες τις οποίες επιθυμούν. Στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισμού τα θεσμικά όργανα θα πρέπει ως εκ τούτου να εξασφαλίσουν ότι τα έγγραφα
διατίθενται μέσω μιας κοινής διεπαφής για τα μητρώα των εγγράφων και θα πρέπει επίσης να 
προβλέψουν ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης.
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Όταν τα έγγραφα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να είναι σε μορφότυπα που 
ακολουθούν ανοικτά πρότυπα. Οι προσπάθειες για διαφάνεια είναι βέβαιο ότι θα αποτύχουν
εάν οι πολίτες αναγκάζονται να κάνουν χρήση ειδικών, προστατευόμενων, λογισμικών που 
είναι συμβατά με τα μέσα πληροφορικής που χρησιμοποιούν τα θεσμικά όργανα. Ο
συντάκτης της γνωμοδότησης έχει υποβάλει τροπολογίες (άρθρα 10 και 11) που 
συμπεριλαμβάνουν μια προθεσμία εντός της οποίας τα θεσμικά όργανα οφείλουν να 
διασφαλίσουν ότι τα έγγραφα διατίθενται σε μορφότυπα τα οποία βασίζονται στα ανοιχτά 
πρότυπα καθώς και ότι τα μέσα πληροφορικής των θεσμικών οργάνων δεν αποτελούν 
εμπόδιο για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. 

Με σκοπό να εξασφαλισθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, ο συντάκτης της γνωμοδότησης 
υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει επαρκή έλεγχο όσον αφορά τα ευαίσθητα 
έγγραφα. Διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς δεν θα πρέπει να
απαγορεύουν στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανταλλάσσουν πληροφορίες με το 
Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να καθορίζονται προθεσμίες για την
προσαρμογή των εσωτερικών κανονισμών των θεσμικών οργάνων και η Επιτροπή να 
εξετάζει τη συμμόρφωσή τους με τον αναθεωρημένο κανονισμό. Επιπλέον, όπως στην 
περίπτωση του ισχύοντος κανονισμού, θα πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να υποβάλει
έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του αναθεωρημένου κανονισμού και να προβεί 
ενδεχομένως σε συστάσεις για βελτιώσεις.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθιερώνει την έννοια της διαφάνειας στο 
άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η συνθήκη 
διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας 
διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της 
Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις 
λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά 
και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους 
πολίτες.

(2) Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθιερώνει την έννοια της διαφάνειας στο 
άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η συνθήκη 
διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας 
διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της 
Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις 
λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά 
και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους 
πολίτες. Τούτο επιβεβαιώνεται στο άρθρο 
42 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη 
Δήλωση αριθ. 17 που προσαρτάται στη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ και στη Δήλωση 
του Λάακεν, η οποία συνδέει την 
ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας 
λήψεως αποφάσεων με την καλύτερη 
πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 255 της 
Συνθήκης ΕΚ, που αντιστοίχως 
επιβεβαιώνει το δημοκρατικό χαρακτήρα 
των θεσμικών οργάνων και την 
εμπιστοσύνη του κοινού στη Διοίκηση.
Πρέπει να διατεθούν κατάλληλοι πόροι 
προκειμένου να εφαρμοσθεί στην πράξη η 
αρχή της διαφάνειας και να επιτευχθεί 
έναντι των πολιτών μεγαλύτερη 
νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και 
πολιτική λογοδοσία και να ενισχυθούν οι 
αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
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Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των πληροφοριών και των εγγράφων καθώς και του δικαιώματος πρόσβασης του 
κοινού και της επικοινωνίας με τους πολίτες είναι δραστηριότητες που απαιτούν εκτεταμένους 
πόρους. Η παροχή επαρκών πόρων για τους σκοπούς αυτούς θα πρέπει να θεωρείται ως
αναγκαίο μέσο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των θεσμικών 
οργάνων και οργανισμών της Ένωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι: Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι:

(α) να καθορίσει τις αρχές, τους όρους και 
τους περιορισμούς, για λόγους δημοσίου ή 
ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το 
δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής 
«τα θεσμικά όργανα»), όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 255 της συνθήκης ΕΚ, ώστε να 
παρέχεται στο κοινό όσο το δυνατόν 
ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφα αυτά ·

(α) να καθορίσει τις αρχές, τους όρους και 
τους περιορισμούς, για λόγους δημοσίου ή 
ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το 
δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής 
«τα θεσμικά όργανα»), όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 255 της συνθήκης ΕΚ, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι το κοινό έχει όσο το 
δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφα 
αυτά·

(β) να θεσπίσει κανόνες διασφαλίζοντες 
την ευχερέστερη δυνατή άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος·

(β) να θεσπίσει κανόνες διασφαλίζοντες 
την ευχερέστερη δυνατή άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος·

(γ) να προωθήσει ορθή διοικητική 
πρακτική ως προς την πρόσβαση στα 
έγγραφα.

(γ) να εξασφαλίσει ορθή διοικητική 
πρακτική ως προς την πρόσβαση στα 
έγγραφα.

Αιτιολόγηση

Τα θεσμικά όργανα είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν τον ανοιχτό χαρακτήρα και τη 
διαφάνεια καθώς και καλές διοικητικές πρακτικές.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει 
να έχει  δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα 
των θεσμικών οργάνων, υπό την 
επιφύλαξη των αρχών, όρων και 
περιορισμών που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει 
να έχει  δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα 
των θεσμικών οργάνων, υπό την 
επιφύλαξη των αρχών, όρων και 
περιορισμών που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού 
οργάνου, και συγκεκριμένα  σε όσα 
συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από 
αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του όσον 
αφορά ένα θέμα σχετικό με τις πολιτικές, 
τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις που 
υπόκεινται στην αρμοδιότητά του , σε 
όλους τους τομείς δραστηριότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού 
οργάνου, και συγκεκριμένα  σε όσα 
συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από 
αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του όσον 
αφορά ένα θέμα σχετικό με τις πολιτικές, 
τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις 
αποφάσεις που υπόκεινται στην άμεση και 
έμμεση ευθύνη και αρμοδιότητά του , σε 
όλους τους τομείς δραστηριότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9 
παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα 
έγγραφα είτε ύστερα από γραπτή αίτηση, 
είτε απευθείας σε ηλεκτρονική μορφή ή 
μέσω μητρώου εγγράφων. Ειδικότερα, η 
πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή 
παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια 
νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή 
απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 12.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9 
παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα 
έγγραφα είτε ύστερα από γραπτή αίτηση, 
είτε απευθείας σε ηλεκτρονική μορφή ή 
μέσω μητρώου εγγράφων. Ειδικότερα, η 
πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή 
παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια 
νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή 
απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 12.  Τα 
διάφορα έντυπα αιτήσεων είναι 
πανομοιότυπα για όλους τους φορείς που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
και μεταφράζονται δεόντως σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

4. Τα ευαίσθητα έγγραφα κατ' άρθρο 9 
παράγραφος 1 υφίστανται ειδική 
μεταχείριση, σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο.

4. Τα ευαίσθητα έγγραφα κατ' άρθρο 9 
παράγραφος 1 υφίστανται ειδική 
μεταχείριση, σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο.

5. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα έγγραφα που υποβάλλονται στα 
Δικαστήρια από μέρη άλλα από τα θεσμικά 
όργανα.

5. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα έγγραφα που υποβάλλονται στα 
Δικαστήρια από μέρη άλλα από τα θεσμικά 
όργανα.

6. Με την επιφύλαξη των ειδικών 6. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
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δικαιωμάτων πρόσβασης των 
ενδιαφερόμενων μερών που θεσπίζονται 
από το κοινοτικό δίκαιο, τα έγγραφα που 
αποτελούν μέρος του διοικητικού φακέλου 
μιας έρευνας ή μιας διαδικασίας σχετικά 
με μια πράξη ιδιωτικού περιεχομένου δεν 
είναι προσβάσιμα από το κοινό μέχρι να 
ολοκληρωθεί η έρευνα ή να 
οριστικοποιηθεί το άρθρο. Το κοινό δεν 
έχει πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν 
πληροφορίες τις οποίες έχει συγκεντρώσει 
ή έχει λάβει θεσμικό όργανο από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των ερευνών 
αυτών.

δικαιωμάτων πρόσβασης των 
ενδιαφερόμενων μερών που θεσπίζονται 
από το κοινοτικό δίκαιο, τα έγγραφα που 
αποτελούν μέρος του διοικητικού φακέλου 
μιας έρευνας ή μιας διαδικασίας σχετικά 
με μια πράξη ιδιωτικού περιεχομένου δεν 
είναι προσβάσιμα από το κοινό μέχρι να 
ολοκληρωθεί η έρευνα ή να 
οριστικοποιηθεί το άρθρο. Το κοινό δεν 
έχει πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν 
πληροφορίες τις οποίες έχει συγκεντρώσει 
ή έχει λάβει θεσμικό όργανο από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των ερευνών 
αυτών.

7. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα 
δικαιώματα πρόσβασης του κοινού σε 
έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των 
θεσμικών οργάνων τα οποία ενδεχομένως 
απορρέουν από πράξεις διεθνούς δικαίου ή 
από πράξεις που θεσπίζονται από τα 
θεσμικά όργανα προς εφαρμογή τους.

7. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα 
δικαιώματα ευρύτερης πρόσβασης του 
κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην 
κατοχή των θεσμικών οργάνων τα οποία 
ενδεχομένως απορρέουν από πράξεις 
διεθνούς δικαίου ή από πράξεις που 
θεσπίζονται από τα θεσμικά όργανα προς 
εφαρμογή τους.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, όπως η 
Σύμβαση Aarhus και από τις πράξεις εφαρμογής τους, η προσθήκη της λέξης "ευρύτερης" στην 
παράγραφο 7 δεν επιφέρει κάποια νομική αλλαγή αλλά καθιστά απλώς σαφέστερο το κείμενο.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4, παράγραφος 1 – στοιχείο (ε) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) το περιβάλλον, όπως οι τόποι 
αναπαραγωγής σπανίων ειδών.

διαγράφεται

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πρόσβαση στα ακόλουθα έγγραφα  δεν 
γίνεται δεκτή εάν η γνωστοποίησή τους  θα 
έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης 

3. Η πρόσβαση στα ακόλουθα έγγραφα  δεν 
γίνεται δεκτή εάν η γνωστοποίησή τους  θα 
έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης 
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αποφάσεων των θεσμικών οργάνων: αποφάσεων των θεσμικών οργάνων:
(α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το 
οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση·

(α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το 
οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση και 
για το οποίο τηρούνται οι κανόνες της 
διαφάνειας.

(β) έγγραφα που περιέχουν απόψεις για 
εσωτερική χρήση, ως μέρος συζητήσεων 
και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός 
των σχετικών θεσμικών οργάνων, ακόμη 
και αφού έχει ληφθεί η απόφαση.

(β) έγγραφα που περιέχουν απόψεις για 
εσωτερική χρήση, ως μέρος συζητήσεων 
και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός 
των σχετικών θεσμικών οργάνων, ακόμη 
και αφού έχει ληφθεί η απόφαση και εντός 
λογικού χρονοδιαγράμματος.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έγγραφα, η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έθετε σε κίνδυνο απαιτήσεις
προστασίας του περιβάλλοντος, όπως 
τοποθεσίες αναπαραγωγής σπάνιων ειδών, 
δημοσιοποιούνται μόνο σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 για
την εφαρμογή στα όργανα και τους
οργανισμούς της Κοινότητας των 
διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus
σχετικά με την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέματα1.
______________________________
ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13.

Αιτιολόγηση

Προστίθεται ένα νέο άρθρο 4a προκειμένου να ληφθεί πλήρως υπόψη η Σύμβαση Aarhus και οι
αρχές που διατυπώθηκαν στην απόφαση Turco (C-39/05 P και C-52/05).
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για τα ευαίσθητα έγγραφα σύμφωνα με 
τους διακανονισμούς που συμφωνούνται 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

7. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
εξασφαλίζουν κατάλληλο έλεγχο από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ευαίσθητα 
έγγραφα σύμφωνα με τους διακανονισμούς 
που συμφωνούνται μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων, οι οποίοι δημοσιοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύσταση 3 του ψηφίσματος Cashman ο κανονισμός πρέπει στο πλαίσιο του
κοινοβουλευτικού ελέγχου να διασφαλίζει κατάλληλο έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
όσον αφορά τα ευαίσθητα έγγραφα.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έγγραφα χορηγούνται σε υπάρχουσα 
διατύπωση και μορφή (μεταξύ άλλων 
ηλεκτρονικά ή σε εναλλακτική μορφή 
όπως σύστημα Braille, με μεγάλα 
τυπογραφικά στοιχεία ή σε ταινία 
μαγνητοφώνου) λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη την προτίμηση του αιτούντος.

3. Τα έγγραφα χορηγούνται σε υπάρχουσα 
διατύπωση και μορφή (μεταξύ άλλων 
ηλεκτρονικά ή σε εναλλακτική μορφή 
όπως σύστημα Braille, με μεγάλα 
τυπογραφικά στοιχεία ή σε ταινία 
μαγνητοφώνου) και σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την 
προτίμηση του αιτούντος. Η πρόσβαση σε 
έγγραφα δεν περιορίζεται από οιοδήποτε 
λογισμικό ή λειτουργικό σύστημα που 
χρησιμοποιείται στα μέσα πληροφορικής 
του θεσμικού οργάνου.

Αιτιολόγηση

Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει αυτή η 
αναθεώρηση του κανονισμού για να εισαγάγουν ανοιχτά πρότυπα. Προκύπτει άλλωστε από τις
βασικές αρχές του εν λόγω κανονισμού και από τη νομική του βάση ότι η πρόσβαση σε έγγραφα 
δεν θα πρέπει να περιορίζεται από οιοδήποτε λογισμικό ή λειτουργικό σύστημα που 
χρησιμοποιείται από ένα θεσμικό όργανο. 
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όπου είναι δυνατόν παρέχεται άμεση 
πρόσβαση υπό ηλεκτρονική μορφή  και 
σε άλλα έγγραφα, κυρίως σχετιζόμενα με 
την ανάπτυξη πολιτικών ή στρατηγικών.

2. Ειδικότερα, έγγραφα που έχουν 
εκπονηθεί ή παραληφθεί κατά τη 
διάρκεια διαδικασιών για την έγκριση 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ ή μη 
νομοθετικών πράξεων γενικής 
εφαρμογής, με την επιφύλαξη των 
άρθρων 4 και 9,  καθίστανται άμεσα 
προσβάσιμα στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία που αφορά το άρθρο 12, παράγραφος 4.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε θεσμικό όργανο καθορίζει στον 
εσωτερικό κανονισμό του τις διάφορες 
άλλες κατηγορίες εγγράφων στα οποία 
έχει άμεση πρόσβαση το κοινό.

4. Τα θεσμικά όργανα δημιουργούν μια 
κοινή διεπαφή  για τα μητρώα των 
εγγράφων τους και ειδικότερα 
εξασφαλίζουν ενιαίο σημείο άμεσης 
πρόσβασης σε έγγραφα που εκπονήθηκαν 
ή παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια 
διαδικασιών για την έγκριση νομοθετικών 
πράξεων της ΕΕ ή μη νομοθετικών 
πράξεων γενικής εφαρμογής.

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 12 τροποποιούνται για να συμπεριλάβουν τις συστάσεις 2 
και 5 του ψηφίσματος Cashman με σκοπό να βελτιωθούν τα σημερινά πρότυπα. 
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13  παράγραφος 2  στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι πρωτοβουλίες τις οποίες υποβάλλουν
τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο, σύμφωνα 
με το άρθρο 67 παράγραφος 1 της 
συνθήκης ΕΚ ή σύμφωνα με το άρθρο 34 
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ,

(α) οι πρωτοβουλίες τις οποίες υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο, σύμφωνα 
με το άρθρο 34 παράγραφος 2 της 
συνθήκης ΕΕ, 

Αιτιολόγηση

Πρωτοβουλίες που υποβάλλονται από κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ δεν είναι πλέον δυνατές.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  17  παράγραφος 1 α  (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Έως τις ...... ......, το αργότερο, η 
Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
και διατυπώνει συστάσεις, 
συμπεριλαμβάνοντας, ενδεχομένως,
προτάσεις για την αναθεώρηση του 
παρόντος κανονισμού που καθίστανται 
απαραίτητες λόγω μεταβολών της 
ισχύουσας κατάστασης καθώς και για 
ένα πρόγραμμα δράσης που αφορά τα 
μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουν τα 
θεσμικά όργανα. 

Αιτιολόγηση

Όπως ίσχυε με τον σημερινό κανονισμό, θα πρέπει να υποβληθεί μια έκθεση για την εφαρμογή
του κανονισμού, στην οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν συστάσεις και προτάσεις για
βελτιώσεις, όπου αυτό απαιτείται. Η διαγραφή μιας διάταξης σημαίνει μια de facto 
τροποποίηση του κανονισμού. 
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