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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή εφαρµόζουν από τις 3 ∆εκεµβρίου 
20011 τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα  
των τριών αυτών θεσµικών οργάνων.  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού: «Κάθε θεσµικό όργανο 
δηµοσιεύει ετησίως έκθεση για το προηγούµενο έτος, που περιλαµβάνει τον αριθµό των 
περιπτώσεων στις οποίες το θεσµικό όργανο αρνήθηκε την πρόσβαση σε έγγραφα, καθώς και 
τους λόγους για τις αρνήσεις αυτές και τον αριθµό των ευαίσθητων εγγράφων που δεν 
καταχωρήθηκαν στο µητρώο» 
 
Αυτή είναι η 11 έκθεση που εκπόνησε το Κοινοβούλιο σχετικά µε το θέµα αυτό2. Αυτή 
προβαίνει τόσο σε τεχνική ανασκόπηση του ∆ηµόσιου Μητρώου Εγγράφων του Κοινοβουλίου3 
όσο και σε περιγραφή των αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα οι οποίες υποβλήθηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2012. Η έκθεση θίγει επίσης τα πρακτικά θέµατα που ανέκυψαν 
από υποβληθείσες αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα του Κοινοβουλίου κατά την εν λόγω 
περίοδο. Όλα τα δεδοµένα σχετικά µε την επεξεργασία των αιτήσεων πρόσβασης και την 
αναζήτηση πληροφοριών στο ηλεκτρονικό µητρώο υπάρχουν στα παραρτήµατα αυτής της 
έκθεσης.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 

ERR= Electronic Register of References (register) 

CARDOC = Parliament Archives & Documentation Centre 

CITES = Parliament Citizens' Enquiry Service 

DG COMM = Parliament Directorate for Communication 

COREPER = Council's Permanent Representatives Committee 

LIBE = Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
 

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:EN:PDF 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/information/report.htm?language=EN 
3 Τεχνικά ονοµαζόµενο ηλεκτρονικό µητρώο αναφορών ή ΕΜΑ, εφεξής αποκαλούµενο «το µητρώο» 
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I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 
• Σήµερα, το ∆ηµόσιο Μητρώο Εγγράφων του Κοινοβουλίου (τεχνικά ονοµαζόµενο 

ηλεκτρονικό µητρώο αναφορών ή ΕΜΑ) περιέχει 12% περισσότερες αναφορές από το 
2011 (463 689 αναφορές εγγράφων ή 3 097 165 έγγραφα όταν ληφθούν υπόψη όλες οι 
γλωσσικές εκδόσεις)· Το 90 % των εγγράφων µπορεί να µεταφορτωθεί άµεσα από τον 
ιστότοπο του Κοινοβουλίου.  

• Οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα του µητρώου αυξήθηκαν κατά 40% (166 104 επισκέψεις, 
ή 13 842 επισκέψεις το µήνα κατά µέσο όρο) σε σύγκριση µε το 2011.  

• Παράλληλα. παρατηρείται σταδιακή µείωση της ζήτησης εγγράφων από το Κοινοβούλιο: 
µόνο 777 έγγραφα ζητήθηκαν το 2012, πράγµα που ισοδυναµεί µε µείωση των αιτήσεων 
κατά 33% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος (το 2011 ζητήθηκαν 1 161 έγγραφα). 

• Οι πανεπιστηµιακοί αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος των αιτούντων, το ποσοστό 
των οποίων έχει κατέλθει σηµαντικά (στο 36% το 2012 από 47% το 2011). Η αγγλική 
είναι η γλώσσα που χρησιµοποιείται πιο συχνά και µετά ακολουθούν η γερµανική, η 
γαλλική και η ισπανική. Οι αιτήσεις από το Βέλγιο ή την Ολλανδία ανήλθαν 
περισσότερο σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Όλο και περισσότεροι αιτούντες 
προτιµούν να συµπληρώνουν το τετραγωνίδιο «Λοιπά» όσον αφορά το επάγγελµά τους 
και δίνουν ελάχιστα στοιχεία σχετικά µε τους ίδιους. Η κατηγορία αυτή έχει αυξηθεί και 
αντιπροσωπεύει πάνω από ένα τέταρτο του συνόλου των αιτούντων (27% σε σύγκριση 
µε 23% το προηγούµενο έτος). 

• Το ποσοστό των αιτήσεων για έγγραφα που δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί κατά το παρελθόν 
(για τα οποία απαιτείται εξέταση σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001) ανέρχεται σε 21% (166 έγγραφα) και παραµένει κατά βάση σταθερό σε 
σύγκριση µε ένα ποσοστό 25% το 2011 (289 έγγραφα). Οι αιτήσεις πρόσβασης σε 
έγγραφα που δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί κατά το παρελθόν το 2012 αφορούσαν 
πρωτίστως εσωτερικά διοικητικά έγγραφα του Κοινοβουλίου, κυρίως σηµειώµατα προς 
το Προεδρείο. 

• Το ποσοστό θετικής απάντησης για την εν λόγω κατηγορία εγγράφων ανέρχεται σε 87% 
το 2012 και είναι σχεδόν παρόµοιο µε το ποσοστό του 2011.  

• 22 αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα απορρίφθηκαν είτε πλήρως είτε εν µέρει (8 πλήρως,  
14 εν µέρει), κυρίως µε βάση την εξαίρεση λόγω προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
ακεραιότητας του ατόµου σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.  

• Υποβλήθηκαν έξι επιβεβαιωτικές αιτήσεις µετά από µια πρώτη άρνηση χορήγησης 
πρόσβασης (άρθρο 8 κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001), δηλαδή δύο αιτήσεις 
περισσότερες από ό, τι το 2011. 

• Το 2012 υποβλήθηκε στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή µια νέα καταγγελία 
(0262/2012/OV). Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι το ∆ηµόσιο Μητρώο Εγγράφων του 
Κοινοβουλίου δεν περιλαµβάνει όλα τα υφιστάµενα έγγραφα του Κοινοβουλίου.  

• Το 2012, το ∆ικαστήριο εξέδωσε απόφαση που αφορούσε την απόφαση του 
Κοινοβουλίου σχετικά την πρόσβαση στα έγγραφα (T-190/10)4. Το ∆ικαστήριο ακύρωσε 

                                                 
4 Απόφαση της 28ης Μαρτίου 2012 στην υπόθεση T-190/10, Kathleen Egan και Margaret Hackett κατά 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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εν µέρει µια απόφαση του Κοινοβουλίου να αρνηθεί την πρόσβαση στα µητρώα σε 
βοηθούς πρώην βουλευτών. 

 
 
II. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

Ενόψει της πρότασης της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2011 για την προσαρµογή του 
κανονισµού (EΚ) αριθ. 1049/2001 στις απαιτήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας περί 
διαφάνειας, το 2012 διενεργήθηκε αναθεώρηση του κανονισµού. 
 

1. Αναθεώρηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 

 
Στις 15 ∆εκεµβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του5 σε πρώτη 
ανάγνωση επί της πρότασης 2008 της Επιτροπής για αναδιατύπωση του κανονισµού, µε βάση 
την έκθεση του ευρωβουλευτή Michael Cashman, εισηγητή της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE). Στη θέση του, το 
Κοινοβούλιο δήλωνε πως η διαδικασία σε σχέση µε την πρόταση 2011 της Επιτροπής ήταν 
άκυρη ως αποτέλεσµα της εκ µέρους του Κοινοβουλίου ενσωµάτωσης του περιεχοµένου της 
πρότασης 2011 στη διαδικασία για την πρόταση 2008. 
 
Το πρώτο εξάµηνο του 2012, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι της Επιτροπής 
είχαν ανεπίσηµες τριµερείς συναντήσεις µε το Συµβούλιο για να συζητήσουν την 
προκαταρκτική θέση του Συµβουλίου, την οποία ενέκρινε η COREPER το Μάιο 2012. 
Αποτέλεσµα των τριµερών διαλόγων και των τεχνικών συνεδριάσεων στο τέλος του πρώτου 
εξαµήνου ήταν οι θέσεις των θεσµικών οργάνων να συνεχίσουν να απέχουν κατά πολύ επί 
αρκετών λεπτών ζητηµάτων, όπως για παράδειγµα  ο ορισµός ενός εγγράφου6 και η 
προστασία των εσωτερικών διαβουλεύσεων των θεσµικών οργάνων («χώρος 
προβληµατισµού»)6. 
 
Όταν ο εισηγητής του Κοινοβουλίου ενηµέρωσε την Επιτροπή LIBE στις 20 Σεπτεµβρίου 
2012 ως προς το στάδιο στο οποίο βρισκόταν ο φάκελος, η Κυπριακή Προεδρία επιβεβαίωσε 
πως είναι πρόθυµη να συνεχίσει τον στενό διάλογο µε το Κοινοβούλιο βάσει της µέχρι τούδε 
σηµειωθείσας προόδου. Στο τέλος όµως της θητείας της η Κυπριακή Προεδρία κατέληξε πως 
οι περιστάσεις δεν ήταν ευνοϊκές για την επίτευξη συµβιβασµού επί του φακέλου αυτού.  

 
2. Ρυθµίσεις του Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 

και τη διαχείριση των εγγράφων 
 

Η απόφαση του Προεδρείου της 28ης Νοεµβρίου 2001, µε την οποία καθορίζονται οι 
εσωτερικές ρυθµίσεις που διέπουν την πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κατ’ εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, αναθεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 22 Ιουνίου 20117. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2012 αυτές οι νέες ρυθµίσεις συνέβαλαν στη διευκρίνιση του πεδίου 
εφαρµογής του εν λόγω κανονισµού σε σχέση µε τα έγγραφα του Κοινοβουλίου, και 
συγκεκριµένα σ’ ό, τι αφορά την εφαρµογή των κατάλληλων νοµικών βάσεων στις αιτήσεις 
για έγγραφα που υποβάλλουν υπάλληλοι της ΕΕ και/ή οι ευρωβουλευτές, για τους οποίους 
προβλέπονται εναλλακτικές διαδικασίες. Με τις ρυθµίσεις αυτές µπόρεσε επίσης να 
βελτιωθεί η διαχείριση των αιτήσεων καθώς έγινε διάκριση ανάµεσα σε αιτήσεις για 
                                                 
5 P7-TA(2011)0580 
6 Άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 
7 ΕΕ C 216 της 22.7.2001, σ. 19. 
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πληροφορίες
8, όταν οι πληροφορίες αυτές δεν διατίθενται σε υφιστάµενο έγγραφο, και σε 

αιτήσεις για έγγραφα, στις οποίες απαντά η κατάλληλη υπηρεσία του Κοινοβουλίου. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2012 το Προεδρείο9 έλαβε νέα απόφαση για τη διαχείριση των 
εγγράφων µε νέες ρυθµίσεις για τη διαχείριση των εγγράφων, πράγµα που είχε ως 
αποτέλεσµα µια πιο συντονισµένη και ενιαία προσέγγιση εκ µέρους των διαφόρων 
υπηρεσιών. Κύρια στοιχεία της απόφασης αυτής είναι ο εκ µέρους κάθε Γενικής ∆ιεύθυνσης 
διορισµός ενός υπεύθυνου διαχείρισης εγγράφων (RAD) και η σύσταση της διυπηρεσιακής 
οµάδας υπευθύνων διαχείρισης εγγράφων (GIDOC) προς εξασφάλιση της εφαρµογής του 
νέου συστήµατος διαχείρισης εγγράφων.   
 
Η Μονάδα ∆ιαφάνειας επεξεργάζεται τώρα έναν οδηγό για τους RADs µε τις πρακτικές 
πτυχές της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα του Κοινοβουλίου βάσει της πείρας και της 
νοµολογίας των τελευταίων δέκα περίπου χρόνων. 
 
Καθ' όλο το 2012, και ως αποτέλεσµα των ανωτέρω αποφάσεων, οι υπηρεσίες του 
Κοινοβουλίου που ασχολούνται µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα ανέπτυξαν 
εποικοδοµητική συνεργασία: Μονάδα ∆ιαφάνειας, CARDOC, CITES και Γενική ∆ιεύθυνση 
Επικοινωνίας (Γ∆ COMM).  
 

III. ∆ΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  

Η σηµερινή εκδοχή του µητρώου υφίσταται από τις 27 Ιανουαρίου 2011 όταν καθιερώθηκε 
ένα πιο εργονοµικό προϊόν µε καλύτερες δυνατότητες έρευνας. Το µητρώο περιέχει έγγραφα 
του Κοινοβουλίου από το 2001 µέχρι σήµερα. 
 

1. Περιεχόµενο του µητρώου - φάσµα διαθέσιµων εγγράφων 
 

Είναι σαφές ότι ο όγκος των εγγράφων που περιέχονται στο µητρώο, όπως αναφέρεται 
ετησίως, αυξάνεται παράλληλα προς την παραγωγή εγγράφων του Κοινοβουλίου. Συνολικά 
το 90% των εγγράφων είναι άµεσα προσπελάσιµο από το κοινό διαδικτυακώς κατ’ εφαρµογή 
των διατάξεων του άρθρου 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Η πρόσβαση σε όλα τα 
άλλα έγγραφα µπορεί να ζητηθεί µέσω ηλεκτρονικής αίτησης.  
 
Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2011, η βάση δεδοµένων του µητρώου περιείχε 463.689 αναφορές 
(που αντιστοιχούν σε 3.097.165 έγγραφα σε όλες τις γλώσσες µαζί). Αυτό σηµαίνει πως οι 
αναφορές που περιέχονται στο µητρώο αυξήθηκαν κατά 49 520 , ή κατά 12% σε όγκο, σε 
σύγκριση µε το 2011.  
 
Το φάσµα των διαθέσιµων εγγράφων αυξάνεται επίσης καθώς το µητρώο δέχεται βαθµιαία 
µια ευρύτερη ποικιλία εγγράφων σχετικών µε τη νοµοθετική διαδικασία, παράλληλα προς την 

                                                 
8 Αυτού του είδους τις αιτήσεις τις εξετάζουν κατ' αρχήν οι αρµόδιες υπηρεσίες και/ή η Υπηρεσία Ενηµέρωσης 
του Πολίτη (CITES) 
9 Απόφαση της 2ας Ιουλίου 2012. Το άρθρο 9 της απόφασης αναφέρεται στον «υπεύθυνο διαχείρισης 
εγγράφων», ο οποίος σύµφωνα µε το σηµείο γ) είναι υπεύθυνος συγκεκριµένα για «τη διάθεση των εγγράφων 
που καταρτίστηκαν ή παρελήφθησαν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της γενικής του διεύθυνσης που του ζητούνται 
από την αρµόδια για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα υπηρεσία, την οποία συνοδεύει µε γνώµη για τη 
συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί.» Η διάταξη αυτή αντικατοπτρίζει το άρθρο 9 της απόφασης του Προεδρείου 
της 22ας Ιουνίου 2011, σύµφωνα µε την οποία «σε περίπτωση που πρέπει να προσδιοριστεί και να εντοπιστεί το 
ζητούµενο έγγραφο... στην υπηρεσία ή το όργανο που συνέταξε το έγγραφο... προτείνει τη συνέχεια που πρέπει να 
δοθεί µέσα σε προθεσµία πέντε εργάσιµων ηµερών» 
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ανάπτυξη των αρµοδιοτήτων του Κοινοβουλίου. Το 2012 δυο νέα είδη εγγράφων 
προστέθηκαν στο µητρώο: µελέτες (τµήµα 2.3.1.1 του µητρώου) και αξιολογήσεις του 
αντίκτυπου που παρήχθησαν από το 1994 µέχρι σήµερα, καθώς και συνηµµένα απαντήσεων 
σε γραπτές ερωτήσεις (τµήµα 1.3.4.5 του µητρώου) από τον Ιούνιο του 2012.  
 
Το 2012, έγιναν προπαρασκευαστικές εργασίες για την προσθήκη αρκετών νέων ειδών 
εγγράφων στο µητρώο κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2013. Σ’ αυτά τα νέα είδη 
περιλαµβάνονται: έγγραφα της Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆εοντολογίας των Βουλευτών, 
απαντήσεις σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ (έγγραφα της επιτροπής ECON), 
στατιστικά Spotlights εκ µέρους των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Κοινοβουλίου και 
δηµοσκοπήσεις του Ευρωβαροµέτρου. Επίσης έγινε πλήρης ενηµέρωση όλων των 
θεµατολογικών δελτίων του Κοινοβουλίου.    
 

2. Ευαίσθητα έγγραφα 

 

Το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 προβλέπει ειδικές διαδικασίες 
επεξεργασίας για τα «ευαίσθητα έγγραφα»10. ∆υνάµει της παραγράφου 3 του εν λόγω 
άρθρου, τα ευαίσθητα έγγραφα καταχωρίζονται στο µητρώο µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη 
του συντάκτη τους. 
 
Το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1049/2001 ορίζει ότι η ετήσια έκθεση 
αναφέρει τον αριθµό των µη εγγεγραµµένων στο µητρώο ευαίσθητων εγγράφων. Το 2012 το 
Κοινοβούλιο δεν είχε κανένα ευαίσθητο έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 9 του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, και κατά συνέπεια δεν καταχωρήθηκε κανέναν τέτοιο 
έγγραφο στο ∆ηµόσιο Μητρώο Εγγράφων του Κοινοβουλίου. 
 
Επί πλέον, το άρθρο 12, παράγραφος 2 της απόφασης του Προεδρείου για τους κανόνες που 
διέπουν την επεξεργασία εµπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
οποία εγκρίθηκε στις 6 Ιουνίου 2011 και αντικαταστάθηκε από νεότερη απόφαση του 
Προεδρείου στις 15 Απριλίου 2013, προβλέπει ότι ο Γενικός Γραµµατέας υποβάλλει ετήσια 

έκθεση στο Προεδρείο σχετικά µε την εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης. Αυτή η ετήσια 
έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει τον αριθµό και το είδος των εµπιστευτικών εγγράφων που 
έχει παραλάβει και έχει στην κατοχή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 

3. Χρήση της ιστοσελίδας του Μητρώου  

 

3.1. Τεχνικές βελτιώσεις στην ιστοσελίδα του µητρώου – σηµερινές και µελλοντικές  
 

Στο πλαίσιο µιας προορατικής πολιτικής διαφάνειας, την οποία επικαλείται ο 
∆ιαµεσολαβητής και ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ιστοσελίδα του µητρώου υπόκειται 
σε συνεχείς βελτιώσεις ώστε να διευκολύνει ολοένα και περισσότερο την άµεση πρόσβαση 
στα έγγραφα του Κοινοβουλίου. 
 
Το Νοέµβριο του 2012, η ιστοσελίδα του µητρώου τροποποιήθηκε ελαφρώς έτσι να 
συµµορφώνεται προς το νέο γραφικό χάρτη της ιστοθέσης του Κοινοβουλίου. Τότε έγιναν 

                                                 
10 «(…) Ευαίσθητα έγγραφα είναι τα έγγραφα που προέρχονται από τα θεσµικά όργανα ή τους οργανισµούς που 
ιδρύουν αυτά, από τα κράτη µέλη, τις τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς, τα οποία διαβαθµίζονται ως "TRÈS 
SECRET/TOP SECRET", "SECRET" ή "CONFIDENTIEL" σύµφωνα µε τους κανόνες των σχετικών οργάνων 
οι οποίοι προστατεύουν βασικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών της 
στους τοµείς που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), και κυρίως στους τοµείς της δηµόσιας 
ασφάλειας, της άµυνας και των στρατιωτικών υποθέσεων» (άρθρο 9, παράγραφος 1). 
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ορισµένες βελτιώσεις, όπως η δυνατότητα συνδυασµού πολλών λέξεων κλειδιών κατά την 
αναζήτηση ενός εγγράφου.  
 
Τώρα βελτιώνονται τα στατιστικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την µέτρηση των 
επισκέψεων στην ιστοσελίδα προκειµένου να γίνεται καλύτερα η διάκριση ανάµεσα σε 
εσωτερικές και εξωτερικές επισκέψεις, καθώς και σε επισκέψεις από αυτόµατες µηχανές και 
φυσικά πρόσωπα. Θα είναι όλο και πιο σηµαντικό να υπάρχουν λεπτοµερέστερες 
πληροφορίες για τους χρήστες, αν συνεχίσει να αυξάνεται εξίσου πολύ και ο αριθµός των 
επισκέψεων. Επί πλέον, καταβάλλονται προσπάθειες για τη βελτίωση του χρόνου αναζήτησης 
και της ποιότητας των αποτελεσµάτων.  
 

3.2. Αριθµός επισκέψεων  
 
Οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα του µητρώου αυξήθηκαν κατά πολύ πέρυσι11. Το 2012, 
καταγράφηκαν συνολικά στον ιστότοπο 166.105 επισκέψεις, πράγµα που σηµαίνει περίπου 
13.842 επισκέψεις κατά µέσο όρο ανά µήνα, ή 40%  αύξηση σε σύγκριση µε το 201112. 
 
Επί του συνόλου των επισκέψεων, 87 293 ήταν «µοναδικές επισκέψεις»13. Το 2012, αυτού 
του είδους οι µοναδικές επισκέψεις κυµάνθηκαν από 7 000 έως 8 000 άτοµα το µήνα, µε τις 
µέγιστες τιµές τον Μάρτιο (9 042 επισκέψεις) και τις ελάχιστες τον Ιούλιο (5 395 επισκέψεις) 
και τον Αύγουστο (4 773).  
 
Προηγουµένως, το 2011, οι επισκέψεις έφθασαν το αποκορύφωµα τον Οκτώβριο (7 845) και 
το χαµηλότερο επίπεδο τον Μάιο (3 319). Είναι πιθανόν αυτές οι διακυµάνσεις να συνδέονται 
µε τη νοµοθετική ατζέντα του Κοινοβουλίου. Για παράδειγµα, ένα κύµα επισκέψεων το 
Μάρτιο 2012 θα µπορούσε να συνδεθεί µε τη συµφωνία για τα µητρώα ονοµάτων επιβατών 
(PNR), µε την οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή LIBE κατά την περίοδο αυτή και στη συνέχεια 
το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο14. 
 

3.3. Άλλες παρατηρήσεις σχετικά µε τις επισκέψεις 
 
Το 2012, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως ο κύριος όγκος των επισκέψεων του µητρώου 
προήρχοντο από τις ακόλουθες χώρες: NL, BE, ES, DE, FR και IT (µε αριθµητική σειρά), 
µετά τις οποίες ακολουθούσαν επισκέψεις από τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ, οι οποίες 
υπερτερούσαν κατά πολύ των επισκέψεων από χώρες της ΕΕ. Το 2011, το σχήµα διαφέρει 
ελαφρώς, καθώς οι περισσότερες επισκέψεις είναι BE, DE και ES (µε αριθµητική σειρά), ενώ 
ακολουθούν η Νότια Κορέα και µετά FR, IT και NL.  
 
Ο τρόπος αναζήτησης από τους επισκέπτες του ιστότοπου το 2012 είναι παρόµοιος µε του 
προηγούµενου έτους: το εργαλείο προηγµένης έρευνας υπερτερεί σαφώς (80% όλων των 
αναζητήσεων) έναντι της αναζήτησης µε το είδος εγγράφου (15%) και της απλής αναζήτησης 
– κάνοντας χρήση µιας µόνο λέξης κλειδί (5%). Για τις προηγµένες έρευνες, το 58% 
χρησιµοποίησε στοιχεία εγγράφου (ήτοι, αριθµό PE), το 20% χρησιµοποίησε ηµεροµηνίες 
και το 18% χρησιµοποίησε λέξεις κλειδιά στο πλήρες κείµενο. Μετά τη διενέργεια της 
αναζήτησης, οι επισκέπτες τις περισσότερες φορές χρησιµοποίησαν τη λειτουργία της 

                                                 
11 Ορίσθηκε από το στατιστικό εργαλείο ως «νεοεισερχόµενος επισκέπτης σε επίσκεψη/αναζήτηση σελίδας 
εκείνος ο οποίος δεν ήταν συνδεδεµένος τα  τελευταία 60 λεπτά»  
12 Επειδή η νέα ιστοσελίδα του µητρώου άρχισε να λειτουργεί στις 27/01/2011, όλες τα στατιστικά στοιχεία 
σχετικά µε τις επισκέψεις σε αυτήν το 2011 καλύπτουν την περίοδο 1/02/11 - 31/12/11 
13 Ορισµός για "διαφορετικά φυσικά πρόσωπα που επισκέφτηκαν τον ιστότοπο" 
14 Ψηφίστηκε από την Επιτροπή LIBE στις 27 Μαρτίου 2012 
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ταξινόµησης – µέσω των σηµάνσεων στην αριστερή πλευρά της οθόνης – επιλέγοντας 
γλώσσα (31%), συγγράψαντα (17%) και αρχή (15%). 
 
Μια δηµοφιλής λειτουργία την οποία διαθέτει το µητρώο είναι η δυνατότητα συνδροµής σε 
ηλεκτρονικό κατάλογο για ένα συγκεκριµένο είδος εγγράφου, το οποίο διανέµεται αυτόµατα 
µόλις κάποιο από αυτά τα έγγραφα προστεθεί στο µητρώο. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2012, το 
µητρώο αριθµούσε 1677 συνδροµητές σε ενηµερώσεις εγγράφων, οι περισσότεροι εκ των 
οποίων βρίσκονταν εκτός των θεσµικών οργάνων της ΕΕ (ενώ µόνο 65 συνδροµητές 
εργάζονταν στα θεσµικά όργανα της ΕΕ). Ο συνολικός αριθµός των συνδροµητών έχει 
αυξηθεί κατά 17% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος15. Με τη βελτίωση που επήλθε στη 
λειτουργία αυτή κατέστη δυνατή η συνδροµή σε περισσότερα είδη εγγράφων µέσω µιας 
µόνον εγγραφής ή ο συνδυασµός πολλών κριτηρίων ταυτόχρονα (για παράδειγµα: είδος 
εγγράφου + συγγραφέας + αρχή + γλώσσα). 
 

3.4. Έγγραφα τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης  
 
 
Ο συνολικός αριθµός των εγγράφων τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης στην 
ιστοσελίδα του µητρώου αυξήθηκε κατά 40% το 2012, αντιπροσωπεύοντας  102.682 
έγγραφα, σε άµεση σχέση µε την ανάπτυξη των επισκέψεων στην ιστοσελίδα. Αναλογικά, τα 
έγγραφα τα οποία υπήρξαν αντικείµενο πλέον συχνής µελέτης ήταν  οι κοινοβουλευτικές 
ερωτήσεις (61%), στα ίδια επίπεδα µε το 2011. Η µελέτη των κοινοβουλευτικών εκθέσεων 
αυξήθηκε στο 12% όλων των εγγράφων τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης από το  
7% το προηγούµενο έτος, παραµένοντας  η δεύτερη πιο δηµοφιλής κατηγορία. Εν τω µεταξύ, 
η µελέτη  κειµένων που εγκρίθηκαν µειώθηκε στο 4% από 7% κατά την ίδια χρονική 
περίοδο. Η µελέτη των πρακτικών  (ολοµέλειας, οργάνων της ΕΕ, κοινοβουλευτικών 
επιτροπών) παρέµεινε σταθερή.  
 
Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, οι οποίες αποτελούν µορφή άµεσου κοινοβουλευτικού 
ελέγχου της Επιτροπής και του Συµβουλίου, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους χρήστες ως µία 
σηµαντική και πλούσια πηγή πληροφοριών. Είναι δυνατόν να συµβουλευτεί κανείς  τις 
ερωτήσεις και τις απαντήσεις άµεσα, συµπεριλαµβανοµένων παραρτηµάτων σε απαντήσεις 
τα οποία  προηγουµένως δεν ήταν διαθέσιµα. 
 
Όσον αφορά τις συνδροµές, τα  δέκα έγγραφα για τα οποία υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση από 
απόψεως  δηµοτικότητας είναι: Κείµενα που εγκρίθηκαν, απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις, 
γραπτές ερωτήσεις, ηµερήσιες διατάξεις, ανακοινωθέντα τύπου, σχέδια ηµερησίων  
διατάξεων, έγγραφα της Επιτροπής, έγγραφα εργασίας, κοινοβουλευτικές εκθέσεις και σχέδια 
εκθέσεων. 
 
Όσον αφορά τη γενικότερη ενηµέρωση για τις διαδικασίες πρόσβασης στα έγγραφα, θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι οι δύο έγγραφα τα οποία έχουν περισσότερο τηλεφορτωθεί από την  
ιστοσελίδα του µητρώου είναι το ίδιο το κείµενο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 
καθώς και ο διοργανικός οδηγός για πρόσβαση στα έγγραφα. Οι γλώσσες που 
χρησιµοποιούνται πιο συχνά για αυτά τα έγγραφα16 ενηµέρωσης είναι  τα αγγλικά, τα 
γερµανικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά και τα ιταλικά (σε αριθµητική σειρά). 
 

                                                 
15 1437 συνδροµητές στο τέλος του 2011 
16 Όπως παρέχεται από τη σελίδα γενικής ενηµέρωσης της ιστοσελίδας του µητρώου: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/Guide_EN.pdf 
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IV. ΑΝΑΛΥΣΤΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΤΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΚΡΙΣΗ  

 
Μια πρώτη εξέταση δείχνει ότι τα τελευταία έτη τα αιτήµατα για  έγγραφα που έχουν 
υποβληθεί στο Κοινοβούλιο µειώθηκαν σηµαντικά. Εξετάζοντας τα εν λόγω δεδοµένα πλέον 
προσεκτικά προκύπτει ότι κατά τα τελευταία έτη, το ποσοστό αιτηµάτων για δηµόσια 
έγγραφα µειώνεται, ενώ αντιθέτως αυτά, τα οποία  αφορούν την εξέταση βάσει των 
εξαιρέσεων που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, αυξάνονται ή παραµένουν 
λίγο ή πολύ σταθερά, όπως κατά το 2012. Αυτό αποδεικνύει ότι οι τεχνικές βελτιώσεις στο 
µητρώο επιτρέπουν σε επισκέπτες να εντοπίζουν άµεσα τα προσβάσιµα έγγραφα χωρίς να 
χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση για πρόσβαση - πράγµα το οποίο αποτελεί και τον  σκοπό 
ενός δηµόσιου µητρώου εγγράφων (βλ. άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 
σχετικά µε "µητρώα". 
 

 
1. Όγκος και εξέλιξη των αιτηµάτων και των απαντήσεων 
 

1.1. Συνολικός όγκος αιτηµάτων 
 
Ένα σύνολο 777 εγγράφων  ζητήθηκαν από το Κοινοβούλιο κατά το 2012, αριθµός που 
αντιπροσωπεύει σηµαντική µείωση κατά 33% σε σύγκριση  µε το προηγούµενο έτος17. Η εν 
λόγω µείωση πρέπει να εξετασθεί  παράλληλα µε τα εξής τρία φαινόµενα: 
 
1. Το 2012 το µητρώο κατέγραψε  µια αύξηση 40% όσον αφορά τις µελέτες εγγράφων. Ίσως 
λόγω των βελτιώσεων  και της πλέον προφανούς προβολής του  µητρώου στην ιστοσελίδα  
Europarl, καθώς και της ίδιας της προβολής της ιστοσελίδας  Europarl, προκύπτει ότι ένας 
αυξανόµενος αριθµός επισκεπτών εντόπισαν επιτυχώς  έγγραφα τα οποία ήταν άµεσα 
προσβάσιµα. Ως εκ τούτου λιγότερα αιτήµατα υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο για έγγραφα τα 
οποία ήταν ήδη διαθέσιµα στο κοινό. 
 
2. Υπάρχει µια αυξανόµενη τάση από  τους αιτούντες να ζητούν ένα µη συγκεκριµένο αριθµό 
εγγράφων (π.χ. "όλα τα έγγραφα τα οποία σχετίζονται µε ...", "όλη την αλληλογραφία µεταξύ 
..."). Το 2012, πάνω από το ήµισυ (53,5%) όλων των αιτηµάτων για περισσότερα από ένα 
έγγραφο αφορούσε ένα µη συγκεκριµένο  αριθµό εγγράφων, µία αύξηση  35,5% σε σχέση µε 
το 2011. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα διαθέσιµα στατιστικά εργαλεία δεν λαµβάνουν υπόψη  
τον πραγµατικό αριθµό των εγγράφων τα οποία έχουν ζητηθεί. 
 
3. Χάρη στις διευκρινίσεις που παρείχε η απόφαση του Προεδρείου το 2011 σχετικά µε τους 
κανόνες που διέπουν την δηµόσια πρόσβαση σε έγγραφα του Κοινοβουλίου18    µια 
σαφέστερη κατανόηση των ρόλων των διαφόρων υπηρεσιών εντός της  διοίκησης έχει 
επέτρεψε  µια πιο αποτελεσµατική µεταχείριση των αιτήσεων. Το 2012, ένας αυξανόµενος 
αριθµός  περιπτώσεων αντιµετωπίσθηκε από τις υπηρεσίες  CARDOC, CITES ή Γ∆ COMM, 
ως οι υπεύθυνες υπηρεσίες σχετικά µε το τύπον πληροφοριών που ζητήθηκαν. 
 
Τα προαναφερθέντα φαινόµενα συµβάλλουν στην προφανή µείωση των εγγράφων που  
ζητήθηκαν το 2012 µέσω της ιστοσελίδας του µητρώου.  
 

1.2. Συνολικός όγκος απαντήσεων  

                                                 
17 1 161 έγγραφα του Κοινοβουλίου είχαν ζητηθεί κατά το  2011 
18 βλέπε σηµείο 1.2 της παρούσης έκθεσης 
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Ένα σύνολο 1.397 εγγράφων  απεστάλησαν από την Υπηρεσία  ∆ιαφάνειας σε αιτούντες το 
2012. Από αυτά 624 απεστάλησαν ως συµπληρωµατικά έγγραφα, ως αποτέλεσµα 
διευκρινίσεων που παρείχαν οι  αιτούντες οι οποίοι είχαν υποβάλλει  ασαφή αιτήµατα. Με 
µικρότερο αριθµό εγγράφων, είναι σαφές ότι µπορεί να υλοποιηθεί µια διεξοδικότερη 
ανταλλαγή µε τους αιτούντες που ερευνούν ευρείς τοµείς της κοινοβουλευτικής 
δραστηριότητας. 
 
Σε 35% των περιπτώσεων το Κοινοβούλιο απέστειλε πάνω από ένα έγγραφο στον αιτούντα. 
Ειδικότερα σε 33,7% των περιπτώσεων, όπου παρασχέθηκε συµπληρωµατική τεκµηρίωση,  
εστάλησαν δύο έγγραφα και σε 16,6% των περιπτώσεων τρία έγγραφα απεστάλησαν και 
ούτω καθεξής σε φθίνουσα  σειρά.  
 

1.3. Αιτήµατα για έγγραφα τα οποία δεν είχαν προηγουµένως δηµοσιοποιηθεί  
 

166 έγγραφα τα οποία προηγουµένως δεν είχαν δηµοσιοποιηθεί  αποτέλεσαν αντικείµενο 
αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1  του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, που 
αντιπροσωπεύουν το 21% του συνολικού αριθµού εγγράφων τα οποία ζητήθηκαν το 2012. Το 
ποσοστό αυτό είναι σχετικά σταθερό σε σύγκριση µε την αναλογία εγγράφων τα οποία δεν 
είχαν σε προηγούµενο χρονικό διάστηµα δηµοσιοποιηθεί, και τα οποία ζητήθηκαν κατά το 
2011. 
 
Έξι επιβεβαιωτικές αιτήσεις υποβλήθηκαν το 2012 (σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2, 
και το άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001). Ο αριθµός αυτός έχει αυξηθεί ελαφρά 
σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη (4 το 2011 και 5 το 2010). 
 

 1.4. Αντικείµενο των αιτήσεων 
 
Σε γενικές γραµµές οι τύποι των εγγράφων για τα οποία υπήρξαν περισσότερες αιτήσεις κατά 
το 2012 ήσαν (σε αριθµητική σειρά): κείµενα τα οποία κατατέθηκαν  (13% των αιτήσεων)· 
κείµενα τα οποία εγκρίθηκαν (12%)· µη συγκεκριµένα έγγραφα ή έγγραφα γενικής 
ενηµέρωσης (11,7%)· έγγραφα του Προεδρείου (6% )· έγγραφα επιτροπολογίας (6%)· 
αλληλογραφία (5%)· πλήρη πρακτικά των συζητήσεων (3,7%)· διοικητικά έγγραφα (κυρίως 
σε σχέση µε υποδοµές και οικονοµικά θέµατα) (3,4%)· κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και 
απαντήσεις (3,2%)· αναφορές (2,3%) και έγγραφα βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(2%). 
 
Η πλειοψηφία των αιτήσεων για έγγραφα που δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί, αφορούσε 
εσωτερικά έγγραφα της διοίκησης. Σχετικά, οι αιτήσεις για έγγραφα του Προεδρείου 
αντιπροσώπευαν πάνω από το ήµισυ παρόµοιων αιτήσεων. Έγγραφα του Προεδρείου τα 
οποία ζητήθηκαν αφορούσαν κυρίως υποµνήµατα του Γενικού Γραµµατέα για 
δηµοσιονοµικά θέµατα  ή τη χρηµατοδότηση πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 
Γενικά, τα κείµενα τα οποία κατατέθηκαν και τα κείµενα τα οποία εγκρίθηκαν, -παρόλα που 
είναι δηµόσια έγγραφα -  είναι ο τύπος των εγγράφων ο οποίος ζητήθηκε περισσότερο, αλλά 
οι αιτήσεις έχουν µειωθεί σε σχέση µε το 2011, επειδή οι επισκέπτες αρχίζουν να 
εξοικειώνονται στις αναζητήσεις τους στην ιστοσελίδα του µητρώου.  
 
Οι αιτήσεις για µη συγκεκριµένα έγγραφα ή για γενική πληροφόρηση έχουν αυξηθεί 
σηµαντικά σε σχέση µε το 2011 (όπου αντιπροσώπευαν το 4,9% των αιτήσεων). Αυτό 
οφείλεται στην αυξανόµενη τάση των αιτούντων να προβαίνουν σε αιτήσεις γενικού ή 
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συνολικού χαρακτήρα, χρησιµοποιώντας διατυπώσεις όπως:  "όλα τα έγγραφα τα οποία 
περιέχουν  τη λέξη ......"  ή  "όλα τα έγγραφα που σχετίζονται µε ....", κλπ. 
 
Οι αιτήσεις για αλληλογραφία έχουν µειωθεί σηµαντικά. Οι αιτήσεις για κοινοβουλευτικές 
ερωτήσεις έχουν επίσης µειωθεί, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν τα έγγραφα τα οποία 
µελετώνται περισσότερο στην ιστοσελίδα του µητρώου. 
 
Τα έγγραφα των βουλευτών αποτελούν αντικείµενο όλο και περισσότερων αιτήσεων, αλλά οι 
εν λόγω αιτήσεις δεν αντανακλώνται στις γενικές στατιστικές επειδή κυρίως δεν αφορούν 
έγγραφα τα οποία έχουν επίσηµα κατατεθεί από το  Κοινοβούλιο. 19 Με τη σταδιακή 
αντικατάσταση των διαδικασιών επιτροπολογίας από τις νέες διατάξεις σύµφωνα µε την  
Συνθήκης της Λισαβόνας, οι αιτήσεις για έγγραφα επιτροπολογίας έχουν µειωθεί, ιδιαίτερα 
προς το τέλος του 2012. 
 
 

2. Κατηγορίες αιτούντων και γεωγραφική κατανοµή  

 

 2.1. Κατηγορίες αιτούντων 
 

Όσον αφορά την κατανοµή των αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα ανά κοινωνικο-
επαγγελµατική κατηγορία, οι αιτήσεις από επιστηµονικούς κύκλους (κυρίως πανεπιστηµιακή 
έρευνα) εξακολουθούν να παραµένουν η µεγαλύτερη οµάδα (36% του συνόλου), αλλά έχουν 
ωστόσο µειωθεί σηµαντικά σε σύγκριση µε τον προηγούµενο έτος (47% το 2011).  
 
Ένα αυξανόµενο ποσοστό των αιτούντων προτιµά να επιλέγει το τετραγωνίδιο "άλλα" σε 
σχέση µε το επάγγελµά τους, παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό στο  Κοινοβούλιο λιγότερες 
πληροφορίες σχετικά µε την κατάστασή τους. Η εν λόγω  κατηγορία έχει αυξηθεί και  
αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τέταρτο όλων των αιτούντων, ή 27%, από 23% κατά το 
προηγούµενο έτος και µόνο το 5% το 2010. 
 
Οι αιτούντες από την κοινωνία των πολιτών αντιπροσωπεύουν περίπου το 17% των 
αιτήσεων, δηλαδή 10% αύξηση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η εν λόγω κατηγορία 
µπορεί να κατανεµηθεί ως ακολούθως:  85% από τον επιχειρηµατικό τοµέα· 10% από τις 
ΜΚΟ και το 4% από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η αναλογία των αιτήσεων από  
δικηγόρους (που δεν θεωρούνται ως τµήµα της κοινωνίας των πολιτών για στατιστικούς 
σκοπούς) παραµένει λίγο ή πολύ σταθερή στο 11%. 
 
Για αιτούντες που ζητούν έγγραφα τα οποία προηγουµένως δεν είχαν δηµοσιοποιηθεί, το 
µεγαλύτερο τµήµα επιλέγει το  "Άλλα" όσον αφορά το επάγγελµά τους, µε το δεύτερο 
µεγαλύτερο τµήµα να αφορά ερευνητές. Οι αιτούντες παρόµοια έγγραφα κατανέµονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες: 29% άλλοι· 18%  ερευνητές· 17% ΜΚΟ· 11% στον επιχειρηµατικός 
τοµέας, 9% από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και το 8% δικηγόροι, µε το υπόλοιπο ποσοστό 
είτε από τις δηµόσιες  διοικήσεις είτε από πολιτικά κόµµατα. 
 
 2.2. Γεωγραφική κατανοµή 
 
Όσον αφορά την κατανοµή των αιτήσεων ανάλογα µε την γεωγραφική προέλευση (κράτη 
µέλη της Ένωσης), τα στοιχεία για το 2012 είναι λίγο πολύ παρόµοια µε εκείνα των 
προηγούµενων ετών. Περίπου  το 24% των αιτήσεων προήλθαν από πρόσωπα ή οργανισµούς 
που εδρεύουν στο Βέλγιο, ακολουθούµενες (σε αριθµητική  σειρά), από τη Γερµανία 
                                                 
19 Βλέπε άρθρο  104, παράγραφος 2, του Κανονισµού του Κοινοβουλίου. 
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(14,7%),  Γαλλία (9,4%), το Ηνωµένο Βασίλειο (7,9%),  Ιταλία (7,2%), Ολλανδία (6,9%) και 
η Ισπανία (6,7%). Οι αιτήσεις από  τρίτες χώρες αντιπροσωπεύουν περίπου το 8% του 
συνόλου, καταγράφοντας µία µικρή άνοδο σε σχέση µε το 2011. 
 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών (βλέπε πίνακα 6 του παραρτήµατος) οι 
αιτήσεις από το Βέλγιο έχουν αυξηθεί και αντιπροσωπεύουν  περίπου  το ένα τέταρτο του 
συνόλου των αιτήσεων, ενώ οι αιτήσεις από τη Γερµανία έχουν µειωθεί από περίπου 20% σε 
15%. Οι αιτήσεις από το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ισπανία έχουν παραµείνει 
λίγο πολύ σταθερές κατά τα τελευταία τέσσερα έτη, ενώ οι αιτήσεις από την Ιταλία και την 
Ολλανδία έχουν αυξηθεί σταδιακά. 
 
Η γλώσσα η οποία χρησιµοποιείται περισσότερο για αιτήσεις είναι η αγγλική  (52,5%), 
καταγράφοντας µία αύξηση σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη, ακολουθούµενη από τη 
γερµανική (13%), η οποία επίσης καταγράφει αύξηση, την γαλλική  (12%), η οποία µειώνεται 
ελαφρώς και την ισπανική (7 %). 
Τα ανωτέρω ενισχύουν την τάση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών 
όσον αφορά την αυξανόµενη σηµασία της αγγλικής γλώσσας ως  γλώσσας επικοινωνίας.  
 

 
3. Εφαρµογή των εξαιρέσεων του δικαιώµατος πρόσβασης 
 
 3.1. Ποσοστό θετικών απαντήσεων 

 
Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων επί  166 αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα µη 
δηµοσιοποιηµένα κατά το παρελθόν ήταν 95% (158 µη δηµόσια έγγραφα κατέστησαν 
προσβάσιµα στο κοινό ) ή  87%, λαµβάνοντας υπόψη ότι µερική πρόσβαση δόθηκε σε 14 
περιπτώσεις. Αυτό συγκρίνεται µε 95% και 88,5% αντιστοίχως κατά το  2011. 
 
Όπως αναφέρθηκε, 6 επιβεβαιωτικές αιτήσεις20 κατατέθηκαν σε συνέχεια αρχικής άρνησης 
του Κοινοβουλίου να χορηγήσει πρόσβαση. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αρχική θέση του 
Κοινοβουλίου επιβεβαιώθηκε: χορηγήθηκε µερική πρόσβαση σε τρεις αιτήσεις και πλήρης 
άρνηση ίσχυσε για  άλλες τρεις περιπτώσεις. Τα έγγραφα στα οποία χορηγήθηκε µερική 
πρόσβαση αφορούσαν  εσωτερικές εκθέσεις σχετικά µε ετήσιους ελέγχους του Κοινοβουλίου, 
έγγραφα της νοµικής υπηρεσίας και  καταλόγους συνεργατών πρώην βουλευτών του 
Κοινοβουλίου. Πλήρης άρνηση υπήρξε σε περιπτώσεις εγγράφων που αφορούσαν προσωπικά 
δεδοµένα ή όπου διαπιστώθηκε ανάγκη προστασίας της  ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας 
ενός ή περισσότερων ατόµων. 
 

 3.2. Αρνήσεις και οι αιτιολογήσεις τους 
 

Το 2012, υπήρχαν 22 αρνητικές απαντήσεις βάσει του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001, 14 αφορούσαν µερική άρνηση. 
 
Η αιτιολογία για την άρνηση ήταν κυρίως (31%) η εξαίρεση σε σχέση µε την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόµου (άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο β του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001). Επίκληση της εν λόγω εξαίρεσης υπήρξε σε περιπτώσεις 
που αφορούσαν  προσωπικά δεδοµένα, όπως η συµµετοχή βουλευτή σε επικουρικά 
συστήµατα συνταξιοδότησης,  κατάλογοι συνεργατών πρώην βουλευτών, ιδιόχειρες 
υπογραφές βουλευτών ή  προσωπικοί φάκελοι του  Κοινοβουλίου (µε σηµειώσεις). Στις 

                                                 
20 Λαµβάνουµε υπόψη τον εν λόγω αριθµό, την ηµεροµηνία της αρχικής αίτησης ακόµα και αν η επιβεβαιωτική 
αίτηση είχε εισαχθεί κατά το  2013 
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περιπτώσεις όπου ο αιτών επιζητεί πρόσβαση σε προσωπικά δεδοµένα, το Κοινοβούλιο, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα  νοµολογία21, καλεί τον αιτούντα να παράσχει τους λόγους για την 
ανάγκη  µεταφοράς παρόµοιας πληροφορίας. Τελικά, καµία παρόµοια ανάγκη δεν 
αποδείχθηκε σε οιανδήποτε από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις. 
 
Περαιτέρω η προστασία εµπορικών συµφερόντων, η παροχή νοµικών συµβουλών και ο 
σκοπός οικονοµικών ελέγχων  (άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001) αντιστοιχούσαν σε περίπου το 30% των αρνήσεων.  
Η προστασία της  διαδικασίας λήψης αποφάσεων του θεσµικού οργάνου (άρθρο 4, 
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001) αντιπροσώπευε το 21% των αρνήσεων· 
ενώ η προστασία του δηµόσιου συµφέροντος όσον αφορά διεθνείς σχέσεις ή δηµόσια 
ασφάλεια (άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001) 
αντιστοιχούσε σε 15% των αρνήσεων. Ειδικότερα, σε µία περίπτωση υπήρξε επίκληση του 
άρθρου 4, παράγραφος 1, εδάφιο α σε σχέση µε τη δηµόσια  ασφάλεια στον τοµέα ΤΠ όπου 
υπήρξε αίτηση από προγραµµατιστή ΤΠ για  πρόσβαση στο σύνολο του πηγαίου κώδικα στο 
λογισµικό του Κοινοβουλίου AT4AM, που χρησιµοποιείται για  την κατάθεση τροπολογιών 
σε νοµοθετικές εκθέσεις. Την εξαίρεση αυτή επικαλέστηκαν επίσης σε σχέση µε το αίτηµα 
για µια εξωτερική µελέτη για τον εκσυγχρονισµό του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Επιπλέον, δεν δόθηκε πρόσβαση σε έγγραφα επιτροπολογίας κατά το πρώτο εξάµηνο του 
2012, σε προσωρινή βάση, µέχρι την έγκριση από την επιτροπή του σχετικού κειµένου. 
 

V. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 προβλέπεται µια σαφής διαδικασία22 προσφυγής των 
πολιτών κατά των αποφάσεων των οργάνων της ΕΕ, σε περίπτωση που αυτά αρνούνται να 
επιτρέψουν την πρόσβαση σε έγγραφα. Αν και µέχρι σήµερα σε τρεις µόνον περιπτώσεις οι 
σχετικές αποφάσεις του Κοινοβουλίου έχουν παραπεµφθεί στο Γενικό ∆ικαστήριο, υφίσταται 
σχετικά µε τον κανονισµό µια πλούσια νοµολογία, η οποία µπορεί να συµβάλει στην 
ερµηνεία του. Οι πολίτες στους οποίους µετά από µία επιβεβαιωτική - ή δεύτερη - αίτηση δεν 
έχει επιτραπεί η πρόσβαση σε ένα έγγραφο µπορούν είτε να υποβάλουν καταγγελία στον 
Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή είτε να προσφύγουν στο Γενικό ∆ικαστήριο. 

1. Καταγγελίες στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή 

 

Το 2012, ο ∆ιαµεσολαβητής περάτωσε την εξέταση µιας υπόθεσης που χρονολογείται από το 
2010 (900/2010/MF) διατυπώνοντας µια κριτική παρατήρηση προς το Κοινοβούλιο 
αναφορικά µε εσωτερικά διοικητικά έγγραφα που είχε ζητήσει να συµβουλευθεί ένας 
υπάλληλος. 
 
Το 2012, το Κοινοβούλιο υπέβαλε παρατηρήσεις σχετικά µε µία καταγγελία που υποβλήθηκε 
στο ∆ιαµεσολαβητή το 2011 (2393/2011/RA) αναφορικά µε την άρνηση του Κοινοβουλίου 
να κοινοποιήσει έγγραφα που είχε στην κατοχή του και για την οποία αναµένεται σήµερα η 
απόφαση του ∆ιαµεσολαβητή. Η καταγγελία υποβλήθηκε µετά την άρνηση του 
Κοινοβουλίου να χορηγήσει πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούσαν διαπραγµατεύσεις 

                                                 
21 Η πλέον πρόσφατη απόφαση του ∆ικαστηρίου είναι αυτή της 23ης Νοεµβρίου του 2011 στην υπόθεση T-
82/09, Dennekamp / Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
22 Άρθρο 8, παράγραφος 3. 
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σχετικά µε µία εµπορική συµφωνία για την καταπολέµηση της παραποίησης προϊόντων 
(ACTA) (βλ. Έκθεση του Κοινοβουλίου του 2011 σχετικά µε την πρόσβαση σε έγγραφα). Ο 
καταγγέλλων υποστηρίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν κατόρθωσε σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 να προβάλλει πειστικά επιχειρήµατα όσον αφορά την άρνησή του να 
επιτρέψει την πρόσβαση στα επίµαχα έγγραφα. 
 
Επιπλέον, το 2012 υποβλήθηκε στο ∆ιαµεσολαβητή µια νέα καταγγελία, (0262/2012/OV) 
αναφορικά µε τον αριθµό των εγγράφων που περιλαµβάνονται στο µητρώο του 
Κοινοβουλίου. Ο καταγγέλλων διατείνεται ότι το Κοινοβούλιο δεν καταχωρίζει όλα τα 
υφιστάµενα έγγραφα του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο υπέβαλε παρατηρήσεις στο 
∆ιαµεσολαβητή και η απόφαση εκκρεµεί. 
 

2. ∆ικαστικός έλεγχος 
 

2.1. Αποφάσεις που αφορούν το Κοινοβούλιο  
  

Κατά την περίοδο αναφοράς, εκδόθηκε µία δικαστική απόφαση σχετικά µε την απόφαση 
του Κοινοβουλίου για πρόσβαση σε έγγραφα23. Το ∆ικαστήριο ακύρωσε εν µέρει την 
απόφαση του Κοινοβουλίου να αρνηθεί την πρόσβαση των βοηθών πρώην βουλευτών στα 
µητρώα. Οι καταγγέλλοντες είχαν ζητήσει πρόσβαση «στα µητρώα και τους καταλόγους στο 
σύνολό τους» σχετικά µε τους «βοηθούς πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Το 
Κοινοβούλιο ανέκαθεν ερµήνευε την αίτηση αυτή ως σχετιζόµενη αποκλειστικά µε έγγραφα 
που αφορούσαν πρώην βοηθούς ορισµένων βουλευτών. Σε συνέχεια της απόφασης, το 
Κοινοβούλιο αναθεώρησε την απόφασή του µε σκοπό να εφαρµόσει το διατακτικό της 
απόφασης. Ως εκ τούτου παρασχέθηκαν στους αιτούντες ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά 
µε το περιεχόµενο των µητρώων και, λαµβανοµένης ιδιαιτέρως υπόψη της προστασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τους δόθηκε η δυνατότητα να λάβουν επιτόπου γνώση 
του περιεχοµένου των µητρώων αυτών. Η δυνατότητα αυτή ωστόσο δεν αξιοποιήθηκε από 
τους αιτούντες, οι οποίοι δεν έδωσαν συνέχεια στην αίτησή τους. 

 
2.2. Αποφάσεις που αφορούν άλλα όργανα της ΕΕ 

 

Κατά την περίοδο αναφοράς εκδόθηκαν 11 αποφάσεις που αφορούσαν πρόσβαση σε έγγραφα 
άλλων οργάνων (οι διαταγές και τα συµπεράσµατα του Γενικού Εισαγγελέα δεν 
παρατίθενται): 
 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

• Απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2012 στην υπόθεση T-59/09, Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία της Γερµανίας κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε έγγραφα 
προερχόµενα από ένα κράτος µέλος, 

• Απόφαση της 22ας Μαΐου 2012 στην υπόθεση T-300/10, Internationaler Hilfsfonds 
eV κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε τις εξαιρέσεις που αφορούν την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόµου καθώς και την 
προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 

• Απόφαση της 22ας Μαΐου 2012 στην υπόθεση T-344/08, EnBW Energie Baden-
Württemberg AG κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε τις εξαιρέσεις που 

                                                 
23 Απόφαση της 28ης Μαρτίου 2012 στην υπόθεση T-190/10, Kathleen Egan και Margaret Hackett κατά 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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αφορούν την προστασία των εµπορικών συµφερόντων ενός τρίτου καθώς και την 
προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 

• Απόφαση της 21ας Ιουνίου 2012 στην υπόθεση C-135/11, IFAW Internationaler 
Tierschutz-Fonds GmbH κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε έγγραφα 
προερχόµενα από ένα κράτος µέλος, 

• Απόφαση της 28 Ιουνίου 2012 στην υπόθεση C-404/10 P, Éditions Odile Jacob SAS 
κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε διαδικασία ελέγχου συγχώνευσης και τις 
εξαιρέσεις που αφορούν την προστασία των ερευνών, των εµπορικών συµφερόντων, 
της παροχής νοµικών συµβουλών και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των 
οργάνων, 

• Απόφαση της 28 Ιουνίου 2012 στην υπόθεση C-477/10 P, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 
Agrofert Holding, σχετικά µε διαδικασία ελέγχου συγχώνευσης και τις εξαιρέσεις που 
αφορούν την προστασία των ερευνών, των εµπορικών συµφερόντων, της παροχής 
νοµικών συµβουλών και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των οργάνων, 

• Απόφαση της 13ης ∆εκεµβρίου 2012 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-197/11 P 

και T-198/11 P, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Guido Strack, σχετικά µε τη δηµόσια 
διοίκηση και τους δηµοσίους υπαλλήλους, κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1049/2001 και το 
∆ικαστήριο ∆ηµόσια ∆ιοίκησης. 

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

• Απόφαση της 4ης Μαΐου 2012 στην υπόθεση T-529/09, Sophie ni 't Veld κατά 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την προστασία του δηµοσίου 
συµφέροντος στον τοµέα των διεθνών σχέσεων και την εξαίρεση που αφορά την 
προστασία της παροχής νοµικών συµβουλών, 

• Απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 2012 στην υπόθεση T-465/09, Ivan Jurasinovic κατά 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε προστασία των διεθνών σχέσεων, 

• Απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 2012 στην υπόθεση T-63/10, Ivan Jurasinovic κατά 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την προστασία των διεθνών 
σχέσεων, των δικαστικών διαδικασιών και της παροχής νοµικών συµβουλών. 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: 

• Απόφαση της 9ης Νοεµβρίου 2012 στην υπόθεση T-590/10, Gabi Thesing et 
Bloomberg Finance LP κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σχετικά µε την 
εξαίρεση που αφορά την προστασία της οικονοµικής πολιτικής της Ένωσης ή ενός 
κράτους µέλους. 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διάφορες προσφυγές και αποφάσεις µπορούν να 
βρεθούν στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής24 και του Συµβουλίου25 καθώς και στον 
ιστότοπο του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης26. 
 
 

                                                 
24 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm 
25http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-documents/basic-texts-on-
transparency?lang=en 
26 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ 
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VI. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Το 2012 οι διοικητικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στα τρία όργανα, είχαν τακτική επικοινωνία επί νοµικών και 
διαχειριστικών ζητηµάτων σχετικών µε την εφαρµογή του κανονισµού.  
 

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγµατοποιήθηκαν πολυάριθµες διαβουλεύσεις σχετικά µε την 
ερµηνεία της νοµολογίας στον τοµέα αυτό και οι σχετικές συνεδριάσεις προβλέπεται να 
συνεχιστούν σε τακτικά διαστήµατα. Το άρθρο 15, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 ορίζει ότι «τα θεσµικά όργανα αναπτύσσουν ορθές διοικητικές πρακτικές 
προκειµένου να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης στα έγγραφα που εγγυάται 
ο παρών κανονισµός». 
 

Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του αυτού άρθρου διοργανική επιτροπή δεν συνεδρίασε 
σε πολιτικό επίπεδο το 2012.  

 
 
 
 
 
 



PE 508.908/BUR/ANN 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΘΕΣΗ  

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ 31/12/2012) 

 
 
1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΘΕΣΗΣ 

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1300 1260 1139 1161 777 

 
 
 

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ) ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ 

∆ΕΝ ΕΟΥΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ  
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

237 273 268 289 166 

 

 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1327 3 5 428 6 

 
 

4. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ  
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 0 1 1 1 

                                                 
27   Σε 5 περιπτώσεις, η αρχική απόφαση ακυρώθηκε (4 µερικές προσβάσεις, 1 πλήρης πρόσβαση). 
28   Σε 1 περίπτωση, η αρχική απόφαση ακυρώθηκε (επετράπη πλήρης πρόσβαση). 
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5. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ 2009 2010 2011 2012 

BG 0.48% 1.93 % 1.08% 0.89 % 

ES 7.38% 6.59 % 8.46% 7.09 % 

CS 0.40% 0.81 % 0.31% 0.53 % 

DA 0.48% 0.61 % 0.77% 1.42 % 

DE 20.95% 10.74 % 9.54% 13.30 % 

ET - 0.10 % - - 

EL 0.56% 0.20 % 0.46% 0.89 % 

EN 37.06% 45.69 % 48.77% 52.48 % 

FR 18.89% 23.81 % 14.00% 12.23 % 

IT 4.60% 3.44 % 5.38% 5.50 % 

LV - 0.10 % - 0.18 % 

LT 0.08% 0.10 % 0.31% 0.35 % 

HU 0.40% 0.81 % 0.62% 0.71 % 

MT - - - - 

NL 3.25% 2.63 % 3.08% 1.95 % 

PL 1.35% 0.71 % 3.54% 1.42 % 

PT 1.11% 0.71 % 1.23% 0.35 % 

RO 0.95% 0.41 % 1.54% 0.18 % 

SK 0.56% - 0.15% 0.18 % 

SL - - 0.15% - 

FI 0.24% 0.10 % 0.15% - 

SV 1.27% 0.51 % 0.46% 0.35 % 

ΑΛΛΕΣ - - - 0.89 % 
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6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 

 

 Χώρα 2009 2010 2011 2012 

ΒΕΛΓΙΟ 15.16% 20.57 % 19.08% 23.40 % 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0.56% 2.03 % 1.23% 1.06 % 

ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0.63% 1.42 % 1.08% 0.53 % 

∆ΑΝΙΑ 0.95% 1.62 % 1.38 2.48 % 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 20.40% 12.46 % 11.69% 14.72 % 

ΕΣΘΟΝΙΑ 0.16% 0.10 % 0.31% - 

ΕΛΛΑ∆Α 0.48% 1.01 % 0.46% 1.24 % 

ΙΣΠΑΝΙΑ 7.14% 4.46 % 9.85% 6.74 % 

ΓΑΛΛΙΑ 11.51% 14.08 % 8.46% 9.04 % 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1.27% 1.32 % 1.08% 1.60 % 

ΙΤΑΛΙΑ 5.32% 4.86 % 7.38% 7.27 % 

ΚΥΠΡΟΣ 0.16% 0.10 % - - 

ΛΕΤΟΝΙΑ 0.16% - 0.15% 0.18 % 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0.16% 0.20 % 0.31% 0.35 % 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4.44% 5.67 % 0.92% 1.24 % 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 0.56% 0.91 % 0.92% 1.06 % 

ΜΑΛΤΑ 0.32% 0.30 % - - 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 3.41% 4.96 % 5.54% 6.91 % 

ΑΥΣΤΡΙΑ 1.59% 1.62 % 1.69% 1.42 % 

ΠΟΛΩΝΙΑ 1.83% 1.01 % 3.38% 0.35 % 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0.87% 0.51 % 1.23% 0.35 % 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.27% 0.71 % 1.54% - 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0.08% - 0.15% - 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 0.56% 0.10 % 0.31% 0.35 % 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 0.24% 0.20 % 0.62% 0.53 % 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 1.75% 1.93 % 1.38% 1.06 % 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 8.73% 6.48 % 12.15% 7.98 % 

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ  

0.32% 
0.30 % 

0.92% 
0.18 % 

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 9.92% 10.94 % 6.77% 7.80 % 

∆ΕΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 0.08% 0.10 % - - 
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7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επαγγελµατική κατηγορία 2009 2010 2011 2012 

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 (Οµάδες συµφερόντων, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, 

κ.λπ.) 

21.75% 20.47% 10.36% 16.95 % 

 ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 3.35% 7.12% 5.84% 3.00 % 

 ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ 13.11% 15.93% 9.60% 11.16 % 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 Πανεπιστήµια 
41.36% 38.47% 45.39% 33.48 % 

 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

 Βιβλιοθήκες 
1.42% 2.33% 1.69% 2.36 % 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 (εκτός των θεσµικών οργάνων της ΕΕ) 
13.62% 8.81% 1.13% 6.44 % 

 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 1.52% 1.55% 2.07% - 

 ΛΟΙΠΟΙ 
 (Συνταξιούχοι, άνεργοι, κ.λπ.) 

3.86% 5.31% 23.16% 26.61 % 
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8. ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1049/2001  
 

 

 

Άρνηση 2009
29

 2010
30

 2011
31

 2012
32

 

ΑΡΘΡΟ 4, 1παράγραφος 1, στοιχείο α) 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ  

(διεθνείς σχέσεις και λόγοι ασφάλειας) 

5.26% 12.5% 25.4% 15.8% 

ΑΡΘΡΟ 4, παράγραφος 1, στοιχείο β) 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

26.31% 25% 16.3% 31.6% 

ΑΡΘΡΟ 4, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

2.63% 8.3% 3.6% 10.5% 

ΆΡΘΡΟ 4, παράγραφος 2,  δεύτερη περίπτωση 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

10.52% 12.5% 14.5% 10.5% 

ΑΡΘΡΟ 4, παράγραφος 2, τρίτη περίπτωση 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

15.78% 4.0% 5.4% 10.5% 

ΑΡΘΡΟ 4, παράγραφος 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

39.47% 37.5% 34.5% 21% 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 2009: 39 συνολικά αρνήσεις (από τις οποίες σε 6 περιπτώσεις χορηγήθηκε µερική πρόσβαση). 
30 2010: 24 συνολικά αρνήσεις (από τις οποίες σε 8 περιπτώσεις χορηγήθηκε µερική πρόσβαση). 
31 2011: 33 συνολικά αρνήσεις (από τις οποίες σε 19 περιπτώσεις χορηγήθηκε µερική πρόσβαση). 
32 2012: 22 συνολικά αρνήσεις (από τις οποίες σε 14 περιπτώσεις χορηγήθηκε µερική πρόσβαση). 
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9.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  
 

A.  Έγγραφα που περιλαµβάνονται στο µητρώο  
 

Σύνολο εγγράφων Έγγραφα (αναφορές 
εγγράφων του ΕΚ) 

Φάκελοι 
(όλες οι γλώσσες) 

Αύξηση 
(αριθµός 
εγγράφων) 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2008 

262 000 1 682 774 - 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2009 

310 760 1 998 330 18.6% 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2010 
362 217 

2 386 485 16.6% 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2011 
414 169 

2 825 361 14.3% 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2012 
463 689 

3 097 165 12% 

 
 

 
B. Ενηµέρωση σχετικά µε περιεχόµενο της ιστοθέσης του µητρώου 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

ΑΥΞΗΣΗ 

2010 127 548 10 629 - 

2011
33

 110 274 9 870 - 7% 

2012 166 104 13 842 + 40% 

 

 

 
 

                                                 
33 Λόγω της νέας ιστοσελίδας του µητρώου που αναρτήθηκε στις 27/01/2011, όλα τα στατιστικά στοιχεία που 
αφορούν ενηµερώσεις για το 2011 καλύπτουν την περίοδο από 1/02/11 - 31/12/11. 


