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... Prin urmare, practica nu a fost actualizată în consecință.
7. Ținând seama numai de rapoartele anuale ale instituțiilor, totul pare să fie în ordine.
Perspectiva este diferită atunci când privirea se îndreaptă asupra activității Ombudsmanului 
European, care a deplasat înțelegerea transparenței în context european de la o orientare 
pasivă, concentrată asupra persoanelor (dreptul fiecărui cetățean de a avea acces la 
anumite documente), către o sarcină proactivă de mult mai largă cuprindere revenind 
administrației UE, și anume aceea de a asigura o reală accesibilitate a informațiilor referitoare 
la politicile și acțiunile sale. Prin definiție, administrarea defectuoasă survine atunci când un 
organism public nu acționează în conformitate cu o normă sau principiu pe care este obligat să 
le respecte1. Pentru a prezenta o plângere Ombudsmanului, reclamantul nu trebuie, în mod 
necesar, să manifeste un interes juridic sau să fi fost afectat personal de administrarea 
defectuoasă. Această posibilitate de depunere a plângerilor prin actio popularis constituie o 
importantă cale procedurală care le oferă cetățenilor o interfață de acces facil la administrația 
UE și posibilitatea de a iniția procese ce angajează responsabilitatea. În conformitate cu 
Normele de aplicare, „Ombudsmanul cooperează cât mai îndeaproape cu instituția în cauză 
pentru a găsi o soluție amiabilă, cu scopul de a elimina cazul de administrare defectuoasă și 
de a oferi o soluție favorabilă reclamantului”2.
8. Ombudsmanul nu poate forța instituțiile să se conformeze și nici nu poate sesiza cu titlu 
preliminar instanțele din Luxemburg (în numele reclamantului)3. Cu toate acestea, 
Ombudsmanul a jucat un rol deosebit de important în ceea ce privește asigurarea transparenței 
în UE. În prezent, aproximativ o treime dintre anchetele sale au drept obiect 
transparența, inclusiv refuzarea informațiilor4. În anii de început, Ombudsmanul a 
adoptat, în activitatea sa, o abordare preponderent juridică, accentul căzând mai ales pe 
aspectele structurale ale modului în care anumite instituții, în principal Consiliul și Comisia, 
furnizau sau nu informații5. În rolul său de arbitru îndreptat împotriva administrației 
defectuoase, Ombudsmanul este interesat de transparență, întrucât buna guvernanță și Codul 
de bună conduită administrativă contribuie la promovarea transparenței prin elaborarea unor 
politici sub formă de norme și orientări6. Prerogativele Ombudsmanului îi permit acestuia să 

                                               
1 Raportul anual al Ombudsmanului European pe 1995.
2 Articolul 6 alineatul (1) din Normele de aplicare (disponibile pe site-ul
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces).
3 Foarte îndelungata istorie a afacerii Bavarian Lager constituie un bun exemplu pentru modul în care până și o 
foarte categorică recomandare, urmată de un raport special la Parlamentul European, precum și constatarea unei 
evidente administrări defectuoase, au rămas fără efect în ceea ce privește comportamentul unei instituții 
(Comisia) învinuită de administrare defectuoasă. Într-adevăr, a fost nevoie de încă două alte cauze, judecate pe 
durata a șase ani, pentru ca la cel mai înalt nivel de jurisdicție să fie pronunțată o hotărâre clară cu privire la 
modul de a „interpreta” corect raportul complex dintre accesul la documente, pe de o parte, și protecția datelor și 
dreptul la viață privată, pe de alta. Numai un reclamant cu resurse, pornit pe procese și cu opinii de neclintit este 
în măsură să-și permită foarte îndelungatul marș prin fața instanțelor  (fiind vorba de procesul-verbal al unei 
reuniuni care a avut loc în urmă cu 14 ani).
4 Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2010 referitoare la raportul anual privind activitatea 
Ombudsmanului European în 2009 (P7_TA(2010)0435) (disponibilă pe site-ul 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN).
5 Pentru o privire de ansamblu asupra activității Ombudsmanului în această privință, a se vedea Ian Harden, 'The 
European Ombudsman's efforts to increase openness in the Union', in Veerie Deckmyn (ed.), Increasing transparency 
in the European Union, Maastricht, European Institute of Public Administration, 2002, pp. 123-145, la p. 130 și urm.
6 Ombudsmanul European, Codul european de bună conduită administrativă, disponibil în cea mai recentă 
versiune pe site-ul http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces.
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aibă acces la dosarele administrative și să pună aceste dosare la dispoziția publicului. Prin 
urmare, acestea constituie, probabil, mecanismul cel mai eficace de deschidere a circuitelor 
administrative închise și de depășire a vechii logici birocratice a difuzării limitate a 
informațiilor. De asemenea, ele pot oferi publicului o modalitate alternativă de acces la 
documente, având în vedere costurile pe care implică calea „juridică”, cu un mai pronunțat 
caracter oficial. Astfel, Ombudsmanul acționează ca un important factor catalizator pentru 
deschidere și transparență1.
9. Revizuirea de către Ombudsman a cazurilor de administrare defectuoasă oferă căi de 
atac împotriva încălcării normelor în materie de participare dincolo de cadrul pur 
legalist. De exemplu, Ombudsmanul a confirmat că, printre prerogativele sale, se numără 
revizuirea conformității cu normele minime în materie de consultare adoptate de Comisie și 
și-a exprimat intenția ca, în această privință, să acționeze în mod proactiv2. Dosarele 
administrative care nu fac obiectul unei proceduri judiciare pot fi, prin urmare, verificate.
Spre deosebire de instanțele judecătorești, Ombudsmanul poate deci remedia unele dintre 
carențele care persistă în practicile Comisiei în materie de consultare. Contribuția sa în 
această privință este însă necesarmente limitată de sfera de aplicare a normelor minime în 
materie de consultare3.
10. Atunci când se confruntă cu critici din afară referitoare la reticența pe care o manifestă în 
ceea ce privește ridicarea gradului de transparență în cadrul activității lor, instituțiile indică 
toate inițiativele adoptate pentru ca munca lor să fie mai accesibilă. Unele dintre aceste 
măsuri, cum ar fi transmisia pe internet a reuniunilor legislative ale consiliului de miniștri sau 
a reuniunilor comisiilor parlamentare, sunt deosebit de utile. Dar până și aceste inițiative 
pozitive par, uneori, confuze, din cauza lipsei de coordonare și interoperabilitate, cu toate 
că este de așteptat ca instituțiile să colaboreze. Faptul cel mai surprinzător este lipsa unui 
model comun în privința informațiilor destinate registrelor instituțiilor sau site-urilor acestora, 
precum și în privința aplicațiilor informatice care prelucrează date legate de fluxul de lucru 
interinstituțional. Conform unei contribuții externe recente aparținând unui grup de lucru al 
Parlamentului European, majoritatea cetățenilor UE utilizează pe internet motoare de căutare 
generale, cum este Google și, astfel, obțin sau nu documentul sau informația pe care o caută.
Acești utilizatori „pasivi”, cum ar putea fi numiți, vor beneficia însă în mod semnificativ de 
„activismul” asiduu practicat de o minoritate de utilizatori adesea foarte critici care 
monitorizează diferitele registre și uneori cer în mod oarecum sistematic instituțiilor să 
posteze pe internet documente înregistrate, dar care nu sunt disponibile. Fără a se ține seama 
de rolul acestei minorități active, uneori se argumentează, în mod eronat, că normele 
juridice care reglementează accesul la documente sunt lipsite de semnificație, din cauză 
că publicul nu face uz decât într-o măsură relativ mică de dreptul său legal de acces la 
documente și dat fiind că gama „utilizatorilor” este limitată (în majoritate, studenți și 
cercetători (40%), precum și juriști (8,8%))4.

11. Urmând abordarea „Freedom Information Act” (legea americană privind libertatea de 
informare), se consideră, din ce în ce mai des, că toate instituțiile, ca și organismele și 
autoritățile din cadrul UE, au obligația să pună la dispoziție, pe internet, informații detaliate 
                                               
1 A se vedea, de asemenea, Carol Harlow, 'Transparency in the European Union: weighing the public and private interest', in Jan Wouters, 
Luc Verhey and Phiiipp Kiiver (eds.), European constitutionalism beyond Lisbon, Antwerp, Intersentia, 2009, pp. 209-238.
2 A se vedea Decizia Ombudsmanului privind plângerea 948/2004/OV împotriva Comisiei (4.5.2005), punctele 1.1 - 1.4, 3.8 și 3.18, precum 
și Decizia Ombudsmanului privind plângerea 3617/2006/JF împotriva Comisiei (3.7.2008).
3 Cu privire la aceste limite, a se vedea Joana Mendes, Participation in EU rulemaking, cit.capitolul 3, subsecțiunea 3.3.3.
4 A se vedea, de exemplu,  Lorenzo Cotino, 'Theory and Reality of Public Access to EU Information.
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referitoare la sarcinile lor, structura organizatorică, activitățile, ordinea de zi a reuniunilor lor, 
precum și informații privind cele mai importante documente în discuție. Cât de amănunțite 
sunt aceste informații, acesta este un parametru care variază de la o instituție la alta și chiar în 
cadrul aceleiași instituții. În anii din urmă, odată cu dezvoltarea registrelor de documente, în 
particular a celor ale Consiliului și Comisiei, numărul documentelor postate pe internet într-o 
fază inițială a procesului decizional a crescut totuși, inclusiv acela al documentelor care nu 
sunt necesarmente publicate în altă parte. În aceeași perioadă, Comisia, în special, a înființat 
diferite registre de documente specifice. Printre acestea se numără un registru detaliat de 
„comitologie”1 și alte site-uri specifice aparținând direcțiilor generale, precum și un registru 
specific de grupuri de experți. Luând în considerație aceste certe îmbunătățiri, este totuși 
frustrant că, la zece ani după intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 și după 
ce instituțiile UE au cheltuit sute de mii de euro, nu dispunem încă de o abordare comună 
și nici măcar de „metadate” comune care să însoțească același tip de documente.
12. Toate aceste site-uri și registre specifice se raportează, mai general, la sarcinile 
administrației, în sens larg, și pot include unele documente cu un mai pronunțat caracter intern 
(de exemplu, procesele verbale ale reuniunilor comisiilor, documente și dări de seamă 
referitoare la reuniuni, precum și proiecte de decizii). Ele ar putea fi deosebit de relevante 
pentru cetățenii UE și chiar pentru parlamentele naționale, pentru a înțelege procesul de 
luare a deciziilor în sprijinul aplicării de către UE a dispozițiilor executive și 
administrative. Un exemplu interesant îl constituie Registrul grupurilor de experți2, în care 
figurează organismele consultative oficiale și neoficiale înființate fie prin decizii oficiale ale 
Comisiei, fie create neoficial de serviciile Comisiei, și care furnizează informații-cheie cu 
privire la aceste grupuri. Registrul reprezentanților grupurilor de interese creat de Comisie 
este un registru cu înscriere facultativă destinat, și el, să contribuie la transparența activității 
administrative în faza ascendentă a procedurii legislative3. Concomitent, Comisia și 
Parlamentul acționează în sensul înființării, în viitorul apropiat4, a unui registru comun de 
reprezentanți ai grupurilor de interese.
13. În ultimii ani, prerogativele mai largi și rolul central al Parlamentului European în cadrul 
activității legislative au devenit evidente pentru celelalte instituții și pentru lumea din afară. O 
astfel de creștere a rolului politic (inclusiv unele competențe noi în domeniul legii penale –
nucleul suveranității naționale, unde sunt în joc drepturile fundamentale ale omului) trebuie să 
fie însoțită de practici și proceduri adecvate, care să garanteze împărtășirea, viziunea de 
ansamblu și transparența corespunzătoare a informațiilor. În această privință, principala 
îmbunătățire necesară în cadrul Parlamentului European, atunci când acesta examinează o 
procedură legislativă specifică, rămâne necesitatea unui spațiu virtual comun, în care toți 
actorii care au dreptul să intervină s-ar putea implica și ar putea interacționa în condiții de 
transparență, păstrându-și totodată propria specificitate și autonomie. Un „spațiu de lucru 

                                               
1 A se vedea http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index_en.htm.
2 A se vedea http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
3 A se vedea Registrul reprezentanților grupurilor de interese al Comisiei, 
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=en#en. A se vedea raportul inițial critic al 
ALTER-EU (The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation), Commission Lobby Register 
Fails Transparency Test, http://www.alter-
eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
4 A se vedea comunicatul de presă de la sfârșitul lui octombrie 2010, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
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virtual” adecvat ar putea include următoarele date: (1) raportorii și raportorii din umbră ai 
comisiei competente în fond și ai comisiei competente pentru aviz (date pe care, de exemplu, 
OEIL1 accesibil publicului le furnizează parțial), (2) funcționarii răspunzători de secretariatul 
comisiei în cauză, (3) consultanții grupurilor politice, textele și comunicările legate de 
procedură emanând de la diferitele instituții în cauză, (4) un instrument de gestionare a 
evenimentelor care să definească și să actualizeze datele activităților asociate muncii 
legislative (reuniuni ale comisiilor, grupuri de lucru, dezbateri, votări etc.), (5) sistemul de 
mesajerie internă utilizat în comun în cadrul „comunității virtuale”, (6) pozițiile adoptate de
„lumea exterioară” (parlamentele naționale, societatea civilă, reprezentanții grupurilor de 
interese), (7) studii de cercetare disponibile (provenind din evaluarea impactului și din alte 
surse publice și neoficiale pertinente). Un subgrup al acestor informații de lucru ar putea și ar 
trebui să fie împărtășit cu celelalte instituții și, la fel de important, difuzat în lumea externă 
(cetățeni) prin mijloace adecvate (de exemplu, o versiune actualizată și mai recentă a OEIL).
14. Chiar dacă obiectivul principal al prezentului raport nu este acela de a propune 
amendamente la legislația UE, constatările din cuprinsul său ar putea fi utile pentru 
activitatea legislativă actualmente în curs de desfășurare în contextul revizuirii 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 (a se vedea Raportul Cashman (2008/0090(COD))2. O 
reflecție având ca obiect situația actuală ar putea fi utilizată pentru verificarea necesității 
schimbărilor și identificarea domeniilor în care ar putea fi necesară intervenția legiuitorului 
(din cauza lacunelor juridice, a definițiilor ambigue, a unei discreții excesive, a hotărârilor 
judecătorești recente etc.).

                                               
1 În această privință, OEIL accesibil publicului (www.europarl.europa.eu/oeil prezintă o formă rudimentară, însă 
ar necesita îmbunătățiri suplimentare. 
2 A se vedea site-ul: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


