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PR_APP

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***ΙΙΙ Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ/Ευρατόμ) αριθ. 354/83, σχετικά με την κατάθεση των ιστορικών 
αρχείων των θεσμικών οργάνων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της 
Φλωρεντίας
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2012)0456)

– έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
352 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0000/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α7-0000/2013),

1. εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα ιστορικά αρχεία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών
για την ιστορία και την κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητο να παρέχεται πρόσβαση στα αρχεία για δημόσια διαβούλευση και για τη 
διατήρηση των πληροφοριών σχετικά με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και προκειμένου
να στηρίζεται η έρευνα για την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 19831

απαιτεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταρτίζουν ιστορικά αρχεία και να θέτουν στη 
διάθεση του κοινού μετά από παρέλευση τριακονταετίας. Ο κανονισμός δεν διευκρινίζει τον 
τόπο κατάθεσης των αρχείων της ΕΕ.

Το 1984, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν να
καταθέσουν τα ιστορικά αρχεία τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) στη 
Φλωρεντία, και μια ειδική σύμβαση με τους όρους της κατάθεσης συνήφθη το Δεκέμβριο του 
1984 μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπουμένων από η Επιτροπή, και του
ΕΠΙI. Η σύμβαση αναφέρει επίσης ότι η ιταλική κυβέρνηση θα παρέχει μόνιμα και δωρεάν
κτιριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση των αρχείων της ΕΕ.

Η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που εξετάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας
έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 81 (1) του Κανονισμού του) παρέχει μια πιο
ισχυρή νομική και δημοσιονομικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΕΠΙ.
Ταυτόχρονα, ενισχύει επίσης το ρόλο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, το 
οποίο προορίζεται για τη διαχείριση των ιστορικών αρχείων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο, η πρόταση δεν αλλάζει τα βασικά στοιχεία του κανονισμού
354/83, όπως τον ορισμό των ιστορικών αρχείων, καθώς και το πότε και ποια έγγραφα πρέπει
να είναι διαθέσιμα στο κοινό. Η πρόταση προβλέπει πράγματι περιορισμένες τροποποιήσεις 
του ισχύοντος κανονισμού, όπως η υποχρέωση για κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ (εκτός από 
το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), να 
καταθέσουν στο ΕΠΙ τα ιστορικά τους αρχεία ότι το κάθε όργανο διατηρεί το κυριότητα των 
αρχείων του, το σύστημα για τη χρηματοδότηση των αρχείων, η προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα αρχεία, και η διάθεση των αρχείων με 
ηλεκτρονικά μέσα, όπου τούτο είναι δυνατό.

Η εισηγήτρια θα επιθυμούσε να επωφεληθεί της ευκαιρίας για να υπογραμμίσει την αγαστή
συνεργασία μεταξύ των θεσμικών στον τομέα αυτό.

Η εισηγήτρια θα επιθυμούσε ειδικότερα να επιστήσει την προσοχή σε μερικές εξελίξεις που 
σημειώθηκαν στην πρόταση τις οποίες θεωρεί πολύ θετικές όσον αφορά τη χρηματοδότηση, 
την προστασία των δεδομένων και την ψηφιοποίηση. 

Η πρόταση ορίζει σαφώς την υποχρέωση χρηματοδότησης του ΕΠΙ από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των συνεισφορών των ενδιαφερομένων

                                               
1 ΕΕ L 43, 15.2.1983, σ. 1.
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θεσμικών οργάνων και αναφέρει ότι οι οικονομικές συνεισφορές θα καλύπτουν τα έξοδα για 
τη διαχείριση των αρχείων, όχι όμως και την παροχή των κτιρίων και χώρων, που πρόκειται 
να χρηματοδοτηθούν από την ιταλική κυβέρνηση.

Η προτεινόμενη προσέγγιση επιμερισμού του κόστους βασίζεται στο κριτήριο ότι το μέγεθος
της συνεισφοράς θα είναι ανάλογο με το "το μέγεθος των αντίστοιχων οργανογραμμάτων των
καταθετόντων θεσμικών οργάνων" (άρθρο 8.10). Το κριτήριο αυτό φαίνεται αρκετά
συμφέρον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι λόγω του μεγέθους του, δεν θα έχει 
μεγάλη οικονομική συνεισφορά, έστω και αν είναι πιθανό να καταθέσει μια μεγάλη ποσότητα
ιστορικών αρχείων.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τη διατύπωση «στο μέτρο του δυνατού, τα 
θεσμικά όργανα θα καταστήσουν τα αρχεία τους διαθέσιμα στο κοινό με ηλεκτρονικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιοποιημένων και εξαρχής ψηφιακών αρχείων και θα 
διευκολύνουν την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο» (άρθρο 9,1). Τούτο λαμβάνει υπόψη τα
σημερινά δεδομένα της διαδικασίας ψηφιακής αρχειοθέτησης η οποία δεν είναι ομοιόμορφη
μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Επιπλέον, δεδομένου ότι προς το παρόν τα 
αρχεία στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, η πρόταση
ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προχωρήσει στην ψηφιοποίηση.

Όσον αφορά το ευαίσθητο θέμα της προστασίας των δεδομένων, η πρόταση αποσαφηνίζει 
τους κανόνες που ισχύουν για τα αρχεία. Στην περίπτωση που κάποια από τα προσωπικά
δεδομένα παραμένουν στα αρχεία που υπογραμμίζεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου ως «επεξεργαστή» των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με 
τον κανονισμό 45/2001/ΕΚ, ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες των καταθετόντων 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Το κείμενο αναγνωρίζει επίσης τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), ως 
αρχή που πρέπει να διαθέτει εποπτικές εξουσίες επί των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όπως 
προβλέπεται από τον κανονισμό. 45/2001.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η εισηγήτρια συνιστά στην Ολομέλεια να εγκρίνει την
προτεινόμενη πράξη.


