
PA\873686EL.doc PE469.846v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

2011/0073(COD)

19.7.2011

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 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 – C7-0079/2011 – 2011/0073(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anneli Jäätteenmäki



PE469.846v01-00 2/5 PA\873686EL.doc

EL

PA_Legam



PA\873686EL.doc 3/5 PE469.846v01-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Συνθήκη της Λισαβόνας φέρει τη σημασία της διαφάνειας σε νέο επίπεδο βάσει του 
άρθρου 10/ΣΕΕ, παράγραφος 3, το οποίο ορίζει ότι: "Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να 
συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο 
ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες".

Η Συνθήκη διευρύνει επίσης σαφώς το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Προηγουμένως, η 
Συνθήκη ζητούσε διαφάνεια μόνο από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ενώ 
τώρα το άρθρο 15/ΣΛΕΕ ορίζει ότι "Κάθε πολίτης … έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα 
των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, ανεξαρτήτως υποθέματος."

Η πρόταση της Επιτροπής COM(2011)137 μεταφέρει το κείμενο της Συνθήκης στον 
κανονισμό για το τμήμα που αφορά τη διεύρυνση του θεσμικού πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού. Αυτό είναι ένα αναγκαίο και σωστό βήμα για την επίτευξη νομικής βεβαιότητας, 
δεν αντικατοπτρίζει όμως το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, και ιδίως του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ωστόσο, η τροποποίηση αυτή θα πρέπει να εγκριθεί όσο το 
δυνατόν συντομότερα, καθώς η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από την 1η 
Δεκεμβρίου 2009 και τα περισσότερα από τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ έχουν 
ήδη τροποποιήσει τους δικούς τους κανόνες και πρακτικές, προκειμένου να ευθυγραμμισθούν 
με τη Συνθήκη.

Πέραν του ότι αλλάζει το θεσμικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1049/2001, η πρόταση 
της Επιτροπής περιέχει δύο μικρές τροποποιήσεις στη διατύπωση των σχετικών παραγράφων. 
Καθώς ο μόνος στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να γίνουν τεχνικές τροποποιήσεις 
στο θεσμικό πεδίο εφαρμογής, και έτσι να ευθυγραμμιστεί το κείμενο προς τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας στο θέμα αυτό, προτείνεται εδώ να διατηρηθεί το κείμενο στην παρούσα μορφή 
του, ώστε να μη δημιουργηθεί σύγχυση σε ό,τι αφορά τους στόχους του εγχειρήματος.

Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένως από την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωμένη 
νέα πρόταση για την αναδιατύπωση του κανονισμού 1049/2001, λαμβάνοντας υπόψη την 
αλλαγή που έφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας στη νομική του βάση και αντικαθιστώντας τις 
προτάσεις του 2008 και του 2011. Είναι ατυχές το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει παράσχει 
νέα πρόταση. Η προηγούμενη πρόταση της Επιτροπής (COM(2008)0229)) θα σήμαινε ένα 
βήμα πίσω όσον αφορά τη διαφάνεια. Πράγματι, τελικώς θα ήταν καλύτερο να διατηρηθεί ο 
παρών κανονισμός με την πραγματοποίηση των απαραίτητων τεχνικών τροποποιήσεων, παρά 
να αποδυναμωθεί με την πρώτη πρόταση της Επιτροπής.

Η διαφάνεια, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη ορθής διακυβέρνησης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 298 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
είναι αναγκαία για την άσκηση πραγματικού δημοκρατικού ελέγχου των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ (άρθρο 15 της ΣΛΕΕ). Στο θέμα αυτό, η συντάκτρια τονίζει ότι η διαφάνεια δεν είναι 
μόνο θέμα παθητικών αντιδράσεων από τα όργανα της ΕΕ, αλλά απαιτεί ενεργό προσέγγιση. 
Όπως ορίζει ο παρών κανονισμός, η διαφάνεια είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα εχέγγυα 
ότι η διοίκηση χαρακτηρίζεται από νομιμότητα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
περισσότερη λογοδοσία προς τον πολίτη σε ένα δημοκρατικό σύστημα. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει 
στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμευτική 
νομική ισχύ. Τα άρθρα 41 και 42 του 
Χάρτη υποχρεώνουν τα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης να εφαρμόζουν ορθές 
διοικητικές πρακτικές και να παρέχουν 
στους πολίτες της Ένωσης πρόσβαση στα 
έγγραφα των θεσμικών οργάνων, 
ανεξαρτήτως υποθέματος.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
Άρθρο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να καθορίσει τις αρχές, τους όρους και 
τους περιορισμούς, για λόγους δημοσίου ή 
ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το 
δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των 
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τον ορισμό του 
άρθρου 3 στοιχείο γ), το οποίο 
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπον ώστε 
να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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πρόσβαση σε έγγραφα,

Or. en

Αιτιολόγηση
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)


