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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εφαρμόζουν τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που βρίσκονται στην
κατοχή των τριών αυτών οργάνων, από τις 3 Δεκεμβρίου 20011.

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 12η έκθεση που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο αυτό2.
Παρέχει τόσο μια τεχνική ανασκόπηση του δημόσιου μητρώου των εγγράφων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου3 όσο και μια περιγραφή των αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου το 2013. Η έκθεση σχολιάζει επίσης τις πρακτικές ανησυχίες που εκφράστηκαν
από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την πρόσβαση σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Στα παραρτήματα της παρούσας έκθεσης
παρέχονται συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και τις
επισκέψεις που δέχθηκε η ιστοσελίδα του μητρώου.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
ERR= Ηλεκτρονικό Μητρώο Αναφορών (μητρώο)
DG COMM = Διεύθυνση Επικοινωνίας του Κοινοβουλίου
COREPER = Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Κοινοβουλίου
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 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 Τεχνικώς αποκαλείται ηλεκτρονικό μητρώο αναφορών ή ΗΜΑ, καλούμενο εφεξής «το μητρώο»
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I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 Το περιεχόμενο του δημόσιου μητρώου των εγγράφων του Κοινοβουλίου (τεχνικά
ονομάζεται ηλεκτρονικό μητρώο των αναφορών ή ERR) συνεχίζει να επεκτείνεται, και
περιέχει 10% περισσότερες αναφορές εγγράφων σε σχέση με το 2012 (508.436 αναφορές
εγγράφων ή 3.372.128 έγγραφα, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι γλωσσικές εκδόσεις).
Μεταξύ 90-95% μπορούν να φορτωθούν απευθείας από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ενώ άλλα έγγραφα μπορούν να ζητηθούν μέσω του επιγραμμικού
έντυπου αίτησης.

 Ο αριθμός των επισκέψεων στην ιστοσελίδα του μητρώου αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό
από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, κατά 53% σε σύγκριση με το 2012 (συνολικά 253.858
επισκέψεις το 2013· 21.155 επισκέψεις ανά μήνα· 695 κατά μέσο όρο σε καθημερινή
βάση).

 Παράλληλα, μπορεί να παρατηρηθεί συνεχής μείωση του αριθμού των συγκεκριμένων
εγγράφων που ζητήθηκαν από το Κοινοβούλιο: 610 έγγραφα ζητήθηκαν κατά τη
διάρκεια του 2013 (που υπεβλήθησαν από 447 αιτούντες), που αντιστοιχεί σε μείωση
κατά 21% των ζητηθέντων εγγράφων σε σχέση με το προηγούμενο έτος (το 2012,
ζητήθηκαν 777 έγγραφα από 536 αιτούντες).

 Πανεπιστημιακοί και ερευνητές εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο
μερίδιο των αιτούντων, 43% το 2013 (σε σύγκριση με 34% το 2012). Η επόμενη
μεγαλύτερη κατηγορία αιτήσεων προέρχεται από άλλες ομάδες της κοινωνίας των
πολιτών (18%), ακολουθούμενη από τους αιτούντες που προτίμησαν να μην παράσχουν
πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή τους (15%). Τα αγγλικά είναι μακράν η
συχνότερα χρησιμοποιούμενη γλώσσα, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ των
αιτήσεων, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων προέρχεται από αιτούντες με έδρα το
Βέλγιο.

 Σε ένα τυπικό σενάριο, το 2013, ένας αιτών που ζήτησε πρόσβαση σε έγγραφα έλαβε
απάντηση εντός 5 εργάσιμων ημερών από το Κοινοβούλιο.

 Το 2013, το Κοινοβούλιο έδωσε στη δημοσιότητα 84 έγγραφα που στο παρελθόν δεν
ήταν διαθέσιμα στο κοινό, κατόπιν αρχικών αιτήσεων που υπέβαλαν 36 αιτούντες . Το
ποσοστό θετικής απόκρισης στο αρχικό στάδιο είναι 95% και αφορά κυρίως νομικές
γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σημειώματα του Προεδρείου και άλλες
εσωτερικές εκθέσεις, και ιδίως εκθέσεις για τις τριμερείς συνεδριάσεις (βλέπε άρθρο 70
παράγραφος 4 του Κανονισμού του ΕΚ).

 Σταθερό μερίδιο των αιτήσεων που υπεβλήθησαν το 2013 αφορούσε ακαθόριστα
έγγραφα (π.χ. αιτήματα για «όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με» .... ) σε περίπου 12,5%
επί του συνόλου των αιτήσεων. Το ποσοστό των αιτήσεων για μη κατατεθειμένα
έγγραφα βουλευτών (ημερήσιες διατάξεις και πρακτικά των συναντήσεων με τους
εκπροσώπους συμφερόντων, αλληλογραφία, κλπ. ), παρέμεινε επίσης σταθερό, γύρω στο
5% του συνόλου των αιτήσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού του ΕΚ, τα
έγγραφα αυτά δεν θεωρούνται έγγραφα του Κοινοβουλίου. Αυτοί οι τύποι αιτήσεων δεν
αντανακλώνται στα στατιστικά στοιχεία, διότι ο αριθμός των ζητουμένων εγγράφων δεν
είναι γνωστός.



 Η πρόσβαση απορρίφθηκε σε πέντε έγγραφα, το 2013, και μερική πρόσβαση παρεσχέθη
σε τρία άλλα έγγραφα. Οι αρνήσεις βασίστηκαν κυρίως στις εξαιρέσεις όσον αφορά την
προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου και την προστασία της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, βλ. άρθρα 4 (1) (β) και 4.3 του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ.
1049/2001.

 Το 2013 παρελήφθη μια επιβεβαιωτική αίτηση, που ακολούθησε αρχική άρνηση
χορήγησης πρόσβασης σε έγγραφα (άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001).

 Το 2013 υποβλήθηκε μία καταγγελία στον Διαμεσολαβητή κατά του Κοινοβουλίου που
αφορούσε την πρόσβαση σε έγγραφα, αλλά ο Διαμεσολαβητής έκρινε ότι δεν
συνέτρεχαν λόγοι για περαιτέρω δράση.

 Το 2013, δεν εκδόθηκαν αποφάσεις του Δικαστηρίου σχετικά με αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα, μολονότι αρκετές
ενδιαφέρουσες αποφάσεις εκδόθηκαν σε σχέση με τα άλλα θεσμικά όργανα (που
περιγράφονται στο κεφάλαιο V 2.2 ) σε σχέση με αυτό.

II. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Μετά από πρόταση της Επιτροπής στις 21 Μαρτίου 2011 για την προσαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στις απαιτήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά
τη διαφάνεια, η αναθεώρηση του κανονισμού αυτού ήταν, το 2013, σε εξέλιξη.

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

Στις 15 Δεκεμβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του4 σε πρώτη
ανάγνωση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής του 2008 για την αναδιατύπωση του
κανονισμού, με βάση την έκθεση που συνέταξε ο ευρωβουλευτής Michael Cashman,
εισηγητής της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(LIBE). Στη θέση του, το Κοινοβούλιο θεωρούσε ότι η διαδικασία σχετικά με την πρόταση
της Επιτροπής το 2011 είχε λήξει, ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης από πλευράς
Κοινοβουλίου του περιεχομένου της στη θέση που υιοθέτησε επί της πρότασης του 2008.

Το 2012, ως αποτέλεσμα των τριμερών διαλόγων και των τεχνικών συναντήσεων που
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου - στο πλαίσιο της
ιρλανδικής εκ περιτροπής Προεδρίας – οι θέσεις των οργάνων συνέκλιναν, αλλά παρέμεινε
σημαντική απόσταση σε μια σειρά ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού
του εγγράφου5 και της προστασίας των εσωτερικών διαβουλεύσεων των θεσμικών οργάνων
("περιθώριο προβληματισμού")6.

Στις 12 Ιουνίου 2013, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε ψήφισμα7

σχετικά με το αδιέξοδο της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ζητώντας
από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενεργήσουν, και επαναβεβαιώνοντας τη θέση που
ενέκρινε στις 15 Δεκεμβρίου 2011 ως σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις8.

4 P7-TA(2011)0580.
5 Άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
6 Συνδέεται με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του ιδίου κανονισμού, που αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
του Οργάνου.
7 P7-TA(2013)0271.
8 Tο ψήφισμα αναφέρει ότι ως ελάχιστο, η αναθεώρηση θα πρέπει: να επεκτείνει ρητώς το πεδίο εφαρμογής σε
όλα τα θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της ΕΕ· να ενισχύσει τη νομοθετική διαφάνεια,
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε νομοθετικές νομικές γνωμοδοτήσεις· να αποσαφηνίζει τη σχέση
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Στις 20 Φεβρουαρίου 2014, Επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε έκθεση
σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για τα έτη 2011-13, καλώντας το
Συμβούλιο να προχωρήσει στην αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/20019. Η
έκθεση καλούσε επίσης τα τρία θεσμικά όργανα να παράσχουν συγκρίσιμα στατιστικά
στοιχεία στις ετήσιες εκθέσεις τους σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα· τη βελτίωση της
διαφάνειας των άτυπων τριμερών διαλόγων· την παροχή της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης
στις γνωμοδοτήσεις των νομικών υπηρεσιών τους και την αξιολόγηση της πρακτικής των
συνεδριάσεων κεκλεισμένων των θυρών.

2. Κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόσβαση
του κοινού στα έγγραφα και τη διαχείριση εγγράφων

Η απόφαση του Προεδρείου της 28ης Νοεμβρίου 2001, για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων
σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 22
Ιουνίου 201110.

Αυτοί οι νέοι κανόνες διευκρινίζουν το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όπως
εφαρμόζεται στα έγγραφα του Κοινοβουλίου, και ειδικότερα: τις κατάλληλες διαδικασίες και
εναλλακτική νομική βάση για αιτήσεις που αφορούν έγγραφα που υποβάλλονται από
βουλευτές ή αξιωματούχους της ΕΕ· κατάλληλες διαδικασίες για τη διαχείριση των αιτήσεων
παροχής πληροφοριών11, όταν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε ένα υφιστάμενο
έγγραφο· και κατάλληλες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου που είναι υπεύθυνες για αιτήσεις
εγγράφων (π.χ. Μονάδα Διαφάνειας, Μονάδα Ιστορικών Αρχείων, Μονάδα Ενημέρωσης των
Πολιτών και Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM)).

Μια απόφαση του Προεδρείου το 2012 σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για την εσωτερική
διαχείριση των εγγράφων12 οδήγησε κατά τη διάρκεια του 2013 στον διορισμό από κάθε
Γενική Διεύθυνση ενός υπαλλήλου για τη διαχείριση εγγράφων (RAD) και τη σύσταση της
υπηρεσιακής ομάδας των υπαλλήλων διαχείρισης εγγράφων (GIDOC) προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του νέου συστήματος διαχείρισης εγγράφων.

μεταξύ διαφάνειας και προστασίας των δεδομένων· να περιλαμβάνει τη σύμβαση του Ώρχους· να θεωρεί τον
υφιστάμενο ευρύ ορισμό ενός εγγράφου ως ελάχιστη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη· να διασφαλίζει κατάλληλη
πρόσβαση στα έγγραφα και διαφάνεια σε σχέση με διεθνείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες· να προβλέπει την
οικονομική διαφάνεια των πόρων της ΕΕ· να μην εισάγει οιεσδήποτε ομαδικές εξαιρέσεις·
9 Η έκθεση πρόκειται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια πριν από τη λήξη της νομοθετικής περιόδου.
10 ΕΕ L 216, 22.7.2001, σ. 19.
11 Αυτά τα είδη αιτήσεων εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή / και την Υπηρεσία Ενημέρωσης των
Πολιτών (CITES)
12 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 και 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 2ας 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».



Η καλύτερη ταξινόμηση των εγγράφων θα πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση της
αποδοτικότητας και του εντοπισμού των εγγράφων. Το 2013, η Μονάδα Διαφάνειας
ολοκλήρωσε τον οδηγό της για τις υπηρεσίες του ΕΚ, και ιδίως για τους RAD, σχετικά με τις
πρακτικές πτυχές της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με
βάση την εμπειρία και τη νομολογία των τελευταίων δέκα ετών περίπου (βλ. Εγχειρίδιο ΕΚ
για την πρόσβαση στα έγγραφα). Αυτός ο οδηγός θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα και να
διαβιβαστεί στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός του 2014.

III. ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Η τρέχουσα έκδοση του μητρώου υπάρχει από τις 27 Ιανουαρίου 2011, όταν εισήχθη ένα πιο
εργονομικό προϊόν με βελτιωμένη δυνατότητα αναζήτησης. Το μητρώο περιέχει αναφορές σε
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2001 έως σήμερα.

1. Περιεχόμενο του μητρώου - φάσμα των διαθέσιμων εγγράφων

Ο όγκος των εγγράφων που περιλαμβάνονται στο μητρώο, όπως αναφέρεται σε ετήσια βάση,
εξακολουθεί να αυξάνεται παράλληλα με την παραγωγή εγγράφων του Κοινοβουλίου,
παρόλο που η αύξηση επιβραδύνθηκε κάπως το 2013 σε σύγκριση με το 2012 . Εκτιμάται ότι
90-95% των εγγράφων του Κοινοβουλίου είναι άμεσα προσβάσιμα στο κοινό με επιγραμμική
σύνδεση στο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού ( ΕΚ ) αριθ.
1049/2001. Πρόσβαση σε όλα τα άλλα έγγραφα που μπορεί να ζητηθεί μέσω του
επιγραμμικού έντυπου αίτησης13.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, η βάση δεδομένων του μητρώου περιείχε 508.436 αναφορές
(που αντιστοιχούσαν σε 3.372.128 έγγραφα, όταν ληφθούν υπόψη όλες οι γλωσσικές
εκδόσεις). Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 10% σε όγκο, σε σχέση με το 2012.

Το εύρος των διαθέσιμων εγγράφων αυξάνεται καθώς το μητρώο ενσωματώνει μια
διευρυνόμενη ποικιλία εγγράφων σε σχέση με τη νομοθετική διαδικασία, παράλληλα με την
αύξηση των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου. Νέοι τύποι εγγράφων που ενσωματώθηκαν το
2013 περιλαμβάνουν: τα έγγραφα που σχετίζονται με τον κώδικα δεοντολογίας των
βουλευτών (κλάση μητρώου 1.3.2)· απαντήσεις σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις στην ΕΚΤ
(1.4.12 & 1.4.13)· στατιστικές προβολές που παράγονται από τις υπηρεσίες Βιβλιοθήκης του
Κοινοβουλίου (2.3.4.2) και έρευνες του Ευρωβαρόμετρου (2.4). Επιπλέον, επικαιροποιήθηκε
πλήρως από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών (θεματικά τμήματα) το απόθεμα
θεματολογικών δελτίων του Κοινοβουλίου (2.3.2 ).

2. Ευαίσθητα έγγραφα

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 προβλέπει ειδικές διαδικασίες
επεξεργασίας για τα «ευαίσθητα» έγγραφα14. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
αυτού, τα ευαίσθητα έγγραφα μπορούν να καταγραφούν στο μητρώο μόνο με τη
συγκατάθεση του αρχικού συντάκτη.

13 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=EN
14 ‘(…) «έγγραφα που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς που ιδρύουν, 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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Το άρθρο 17 (1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ορίζει ότι η ετήσια έκθεση πρέπει να
αναφέρει τον αριθμό των ευαίσθητων εγγράφων που δεν καταχωρίστηκαν στο μητρώο. Το
2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαχειρίστηκε κανένα ευαίσθητο έγγραφο κατά την
έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει
τέτοιο έγγραφο καταχωρισμένο στο δημόσιο μητρώο εγγράφων του Κοινοβουλίου.

Επιπλέον, το άρθρο 12 παράγραφος 2, της απόφασης του Προεδρείου σχετικά με τους
κανόνες που διέπουν την επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το οποίο επικαιροποιήθηκε από την απόφαση του Προεδρείου στις 15 Απριλίου
2013, προβλέπει ότι ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Προεδρείο
σχετικά με την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης. Αυτή η ετήσια έκθεση θα πρέπει να
περιλαμβάνει τον αριθμό και την τυπολογία των εμπιστευτικών εγγράφων που
παραλαμβάνονται και φυλάσσονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

3. Η χρήση της ιστοσελίδας του μητρώου

3.1. Τεχνικές βελτιώσεις της ιστοσελίδας του μητρώου – τρέχουσες
και μελλοντικές

Ως μέρος της ενεργού πολιτικής για τη διαφάνεια, που υποστηρίζει ο Διαμεσολαβητής και
επιδιώκει το Κοινοβούλιο, η ιστοσελίδα του μητρώου υπόκειται σε συνεχή βελτίωση,
προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη άμεση πρόσβαση στα έγγραφα του Κοινοβουλίου.

Το 2013, οι βελτιώσεις στο μητρώο συνίσταντο στην παροχή επιπλέον ελέγχων για τη
διασφάλιση καλύτερης ποιότητας των δημοσιευμένων στοιχείων (π.χ. μελέτες, επέκταση της
ευρετηρίασης Eurovoc στα περισσότερα νομοθετικά έγγραφα). Το σύστημα προσαρμόστηκε
έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η φόρτωση των εγγράφων στην κροατική γλώσσα.
Ολοκληρώθηκε η τεχνική μεταφορά (σε Oracle 11g 01.06 έως 3.06), προκειμένου να
βελτιωθεί η μηχανή αναζήτησης· υπάρχουν νέοι διακομιστές αφιερωμένοι στην ευρετηρίαση
και τις λειτουργίες των υπηρεσιών του ιστού.

3.2. Αριθμός επισκέψεων

Η ιστοσελίδα του μητρώου συνέχισε να παρουσιάζει έντονα αυξητική τάση του αριθμού των
επισκέψεων, με αύξηση 53% σε ετήσια βάση15. Το 2013, κατεγράφησαν συνολικά 253.858
επισκέψεις στο δικτυακό τόπο, το οποίο αντιστοιχεί ο σε 21.155 επισκέψεις τον μήνα κατά
μέσο όρο, ή 695 κατά μέσο όρο καθημερινές επισκέψεις16.

Από το σύνολο των επισκέψεων, 105.096 ήταν "μοναδικές επισκέψεις"17, αυξημένες κατά
20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (87.293 το 2012). Το 2013, οι εν λόγω μοναδικές
επισκέψεις κυμαίνονταν μεταξύ 6.000 και 12.000 ατόμων σε μηνιαία βάση, με κορύφωση τον
Μάιο (12.463 επισκέψεις) και υποχώρηση τον Αύγουστο (5.765 επισκέψεις).

15 Ορίζεται από το στατιστικό εργαλείο, ως «προβολή νεοεισερχόμενου επισκέπτη / περιήγηση σε σελίδα που δεν
συνδεόταν κατά τα τελευταία 60 λεπτά».
16 Το 2012, κατεγράφησαν 166.105 επισκέψεις, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 40% σε σχέση με το 2011.
17 Ορίζεται ως «αριθμός των διαφορετικών φυσικών προσώπων που είχαν φτάσει την ιστοσελίδα».



Είναι πιθανό ότι τέτοιες διακυμάνσεις συνδέονται με τη νομοθετική ημερήσια διάταξη του
Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, η αύξηση των επισκέψεων τον Απρίλιο και τον Μάιο του
2013, θα μπορούσε να συνδέεται με τις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού
τομέα σε επίπεδο επιτροπής και στην ολομέλεια, στις προκαταρκτικές συζητήσεις για την
προστασία των δεδομένων και την προετοιμασία για τις εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ.

3.3 Παρατηρήσεις σχετικά με τις επισκέψεις

Το 2013, οι στατιστικές δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών του μητρώου
έδρευε στις ακόλουθες χώρες (κατά φθίνουσα σειρά των επισκέψεων στην ιστοσελίδα):
Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ, ακολουθούμενες από τις
Κάτω Χώρες και την Κίνα. Το 2012, το σχήμα διέφερε ελαφρώς, όταν έγινε εντονότερη η
παρουσία των επισκεπτών από τη Νότια Κορέα και την Ιταλία.

Οι επισκέπτες συνδέονται με το μητρώο συχνότερα μέσω της μηχανής αναζήτησης Google,
ακολουθούμενο από τον σύνδεσμο που παρέχεται στο μητρώο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τις ιστοσελίδες Europa της Επιτροπής18. Κατά την αναζήτηση εγγράφου
στο μητρώο, πάνω από το 34% χρησιμοποιεί την προηγμένη λειτουργία αναζήτησης, ενώ
μόλις πάνω από 20% αναζητεί με βάση τον τύπο του εγγράφου.

Μια δημοφιλής λειτουργία διαθέσιμη στο μητρώο είναι η δυνατότητα εγγραφής σε κατάλογο
παραληπτών για ένα συγκεκριμένο τύπο εγγράφου, που αυτόματα διανέμεται μόλις προστεθεί
οποιοδήποτε νέο τέτοιου είδους έγγραφο στο μητρώο. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, το μητρώο
είχε 1.487 συνδρομητές σε επικαιροποιήσεις εγγράφων, που υπολείπονται σχεδόν κατά 200
σε σύγκριση με το 2012, πιθανώς λόγω τεχνικών δυσκολιών που αντιμετωπίστηκαν κατά τη
διάρκεια του 2013. Οι περισσότεροι από τους συνδρομητές είναι εξωτερικοί σε σχέση με τα
θεσμικά όργανα (1434 εξωτερικοί και 56 εσωτερικοί)· συνδρομές, κατά σειρά δημοτικότητας,
γίνονται για: γραπτές ερωτήσεις· απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις· έγγραφα της Επιτροπής·
εγκριθέντα κείμενα· σχέδια εγγράφων· σχέδια ημερήσιας διάταξης· κοινοβουλευτικές
εκθέσεις· ημερήσιες διατάξεις Υπηρεσίας Τύπου.

Ο μέσος χρόνος που δαπανάται στο μητρώο από τους επισκέπτες μειώνεται, γεγονός που
μπορεί να εξηγηθεί από αμφότερες τις ακόλουθες τάσεις: 1) οι χρήστες εξοικειώνονται όλο
και περισσότερο με το μητρώο και τη δομή του, και 2) από τον Ιούνιο του 2013, οι μελέτες
που εμφανίζονται στις σελίδες Think Tank του Europarl φιλοξενούνται στο μητρώο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόσβαση στις οποίες γίνεται μέσω άλλης ιστοσελίδας. Η πιο
δημοφιλής μελέτη το 2013 ήταν η μελέτη της επιτροπής LIBE για τη μαζική παρακολούθηση
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα19, με σχεδόν 14.000 επισκέψεις.

3.4. Έγγραφα που αποτέλεσαν αντικείμενο επίσκεψης

Το 2013 αντικείμενο άμεσης επίσκεψης στην ιστοσελίδα του μητρώου αποτέλεσαν 106.604
έγγραφα. Τα δέκα πιο δημοφιλή θέματα σχετικά με τους τύπους των εγγράφων ήταν (κατά
φθίνουσα σειρά): απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις (41,74%)· γραπτές ερωτήσεις (18%)·
έγγραφα της Επιτροπής (3,2%)· κείμενα που εγκρίθηκαν (2,99%)· κοινοβουλευτικές εκθέσεις
(2,54%)· σχέδια εκθέσεων (1,97%)· γραπτές ερωτήσεις με προτεραιότητα (1,71%)·

18 http://europa.eu/publications/official-documents/index_en.htm
19 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493032/IPOL-
LIBE_ET%282013%29493032_EN.pdf
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ενημερώσεις (1,42%)· προφορικές ερωτήσεις (1,2%)· τελικά πρακτικά επιτροπής (1,17%).

Αν ληφθούν υπόψη οι άμεσες και έμμεσες επισκέψεις20, τα πιο δημοφιλή έγγραφα ήταν (κατά
φθίνουσα σειρά): μελέτες που εκπονήθηκαν από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τα έγγραφα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι ενημερώσεις της βιβλιοθήκης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Ένας σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στην αύξηση των επισκέψεων στο
μητρώο του ΕΚ είναι ο νέος ρόλος του ως αποθετήριο για όλα τα έγγραφα Think Tank21.

IV. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι αιτήσεις για έγγραφα οι οποίες υποβάλλονταν προς
το Κοινοβούλιο έχουν μειωθεί, και ενώ αυτό είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει όλα τα
όργανα της ΕΕ22, το Κοινοβούλιο παραμένει το θεσμικό όργανο με το υψηλότερο επίπεδο
των άμεσα προσβάσιμων εγγράφων.

1. Όγκος και εξέλιξη των αιτήσεων και απαντήσεων

1.1.Συνολικός όγκος αιτήσεων

Συνολικά, το 2013 ζητήθηκαν από το Κοινοβούλιο 610 έγγραφα (από 447 αιτούντες),
στοιχείο που υποδηλώνει μείωση κατά 21% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη23. Ωστόσο, η
μείωση αυτή πρέπει να εξεταστεί παράλληλα με τρία φαινόμενα:

 Το 2013, το μητρώο σημείωσε αύξηση 53% όσον αφορά τις επισκέψεις. Φαίνεται ότι
αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών χρησιμοποιεί το μητρώο αυτό, και ακόμη και για να
συμβουλευτούν έγγραφα από τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ (κυρίως έγγραφα της
Επιτροπής) από το μητρώο του ΕΚ. Έτσι, λιγότερες αιτήσεις υποβάλλονται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έγγραφα που είναι ήδη προσιτά στο κοινό και το μητρώο
του ΕΚ εκπληρώνει τον ρόλο και το σκοπό που αποδίδεται σε αυτό (βλ. άρθρο 11 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001

 Σταθερό μερίδιο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν το 2013 αφορούσε ακαθόριστα
έγγραφα (π.χ. αιτήματα για «όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με» .... ) σε περίπου
12,5% του συνόλου των αιτήσεων. Το ποσοστό των αιτήσεων για μη κατατεθειμένα
έγγραφα βουλευτών (ημερήσιες διατάξεις και πρακτικά των συναντήσεων με τους
εκπροσώπους συμφερόντων, αλληλογραφία , κλπ. ), παραμένει επίσης σταθερό γύρω
στο 5% του συνόλου των αιτήσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού του
ΕΚ, τα έγγραφα αυτά δεν θεωρούνται έγγραφα του Κοινοβουλίου. Αυτοί οι τύποι των
αιτήσεων δεν αντανακλώνται στα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των
ζητουμένων εγγράφων.

20 Έμμεσες επισκέψεις είναι αυτές στις οποίες η πρόσβαση σε έγγραφα που φιλοξενούνται στο μητρώο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνεται από άλλες ιστοσελίδες στο Europarl
21

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html;jsessionid=247476963B28AE59AA1514427F9890
99.node2
22 Βλέπε μελέτη: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493035/IPOL-
LIBE_NT%282013%29493035_EN.pdf (σ. 6· σ. 33)
23 Το 2012 ζητήθηκαν 777 έγγραφα του Κοινοβουλίου και 1.161 το 2011.



 Οι διευκρινίσεις που παρέχονται με βάση τη απόφαση του Προεδρείου του 2011
σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του
Κοινοβουλίου24, παρέχουν σαφέστερη κατανόηση των ρόλων των διαφόρων
υπηρεσιών στο εσωτερικό της διοίκησης, και πιο αποτελεσματική διεκπεραίωση των
αιτήσεων. Το 2013, αυξήθηκε ο αριθμός των υποθέσεων που εξετάσθηκαν από τη
Μονάδα Ιστορικών Αρχείων, τη Μονάδα Ενημέρωσης Πολιτών ή τη ΓΔ COMM (για
τους δημοσιογράφους), ως αρμόδια υπηρεσία για το είδος των ζητουμένων
πληροφοριών (9% του συνόλου των αιτήσεων ανατέθηκαν εκ νέου το 2013 σε
σύγκριση με μόλις το 5% το 2012).

 Υπάρχει αυξητική τάση να δημοσιοποιούν οι αιτούντες τις αιτήσεις πρόσβασής τους
σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και υπάρχουν διάφορα φόρα και πύλες
που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Το Κοινοβούλιο παρέλαβε 60 τέτοιες αιτήσεις το
2013, σε σύγκριση με 23 το 2012. Με τον τρόπο αυτό, ο μερισμός εγγράφων και η
ορατότητα των αιτήσεων μπορεί να μεταφραστεί σε λιγότερες αιτήσεις συνολικά για
τα ίδια ή παρόμοια έγγραφα.

Τα παραπάνω φαινόμενα συμβάλλουν ασφαλώς στην προφανή μείωση των αιτήσεων
πρόσβασης σε έγγραφα που υποβλήθηκαν το 2013 μέσω της ιστοσελίδας του μητρώου.

1.2. Συνολικός όγκος και προθεσμία απαντήσεων

Συνολικά, 965 έγγραφα εστάλησαν από τη Μονάδα Διαφάνειας το 2013, με βάση 447
αιτήσεις. Με λιγότερα έγγραφα που ζητήθηκαν συνολικά, είναι σαφές ότι μια ενδελεχέστερη
ανταλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους αιτούντες που αναζητούν στοιχεία σε εκτενές
φάσμα της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας.

Σε ένα τυπικό σενάριο, το 2013, ένας αιτών που ζήτησε πρόσβαση σε έγγραφα έλαβε
απάντηση εντός 5 εργάσιμων ημερών από το Κοινοβούλιο. Το θεσμικό μας όργανο ζήτησε
παράταση της προθεσμίας απάντησης κατά 15 εργάσιμες ημέρες σε μόλις έξι περιπτώσεις
εντός του 2013, σύμφωνα με το άρθρο 7 (3) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

1.3. Αιτήσεις για έγγραφα που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί παλαιότερα

Το 2013, το Κοινοβούλιο έδωσε στη δημοσιότητα 84 έγγραφα που στο παρελθόν δεν ήταν
διαθέσιμα στο κοινό, κατόπιν αρχικών αιτήσεων που υπέβαλαν 36 αιτούντες. Το ποσοστό
θετικής απόκρισης στο αρχικό στάδιο είναι 95% και αφορούσε νομικές γνωμοδοτήσεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σημειώματα του Προεδρείου και άλλες εσωτερικές εκθέσεις,
ιδίως εκθέσεις σχετικά με τριμερείς συνεδριάσεις (άρθρο 70 (4) του Κανονισμού του ΕΚ).

Έγγραφα που δεν είχαν προηγουμένως δημοσιοποιηθεί, μετά την αποδέσμευσή τους στον
αιτούντα, θεωρούνται δημόσια και γίνονται διαθέσιμα στο μητρώο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, στο κεφάλαιο 6: «Έγγραφα όπως δημοσιοποιούνται μετά από προηγούμενη
αίτηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001».

Το 2013 παρελήφθη μια επιβεβαιωτική αίτηση, μετά από αρχική άρνηση να επιτραπεί η
πρόσβαση στα έγγραφα (άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001). Για λόγους
σαφήνειας, τέσσερις επιβεβαιωτικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2012 (και λαμβάνονται

24 Βλέπε σημείο 1.2. της εν λόγω έκθεσης.
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υπόψη στην ετήσια έκθεση του 2012) απαντήθηκαν στις αρχές του 2013 (βλέπε πίνακα στο
παράρτημα για τα στατιστικά στοιχεία).

1.4 Αντικείμενο των αιτήσεων

 Από το σύνολο των εγγράφων που ζητήθηκαν το 2013, οι τύποι των εγγράφων που
ζητήθηκαν περισσότερο ήταν: εγκριθέντα κείμενα (10%)· κατατεθειμένα κείμενα (8,5%
των αιτήσεων)· έγγραφα του Προεδρείου (5,5%)· αλληλογραφία (5%)· έγγραφα των
ευρωβουλευτών (5%)· διοικητικά έγγραφα, ιδίως αυτά που αφορούν τις υποδομές και
οικονομικά (4,5%)· αναφορές (3%) και πλήρη πρακτικά (2%).

 Σταθερό μερίδιο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν το 2013 αφορούσε ακαθόριστα
έγγραφα (π.χ. αιτήματα για «όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με» ...) σε περίπου 12,5%
του συνόλου των αιτήσεων. Το ποσοστό των αιτήσεων για μη κατατεθειμένα έγγραφα
βουλευτών (ημερήσιες διατάξεις και πρακτικά των συναντήσεων με τους εκπροσώπους
συμφερόντων, αλληλογραφία, κλπ.), παραμένει επίσης σταθερό γύρω στο 5% του
συνόλου των αιτήσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού του ΕΚ, τα έγγραφα
αυτά δεν θεωρούνται έγγραφα του Κοινοβουλίου. Αυτοί οι τύποι των αιτήσεων δεν
αντανακλώνται στα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ζητουμένων
εγγράφων.

 Οι αιτήσεις για μην δημοσιοποιημένα προηγουμένως έγγραφα αφορούσαν νομικές
γνωμοδοτήσεις του Κοινοβουλίου (36% των αιτήσεων για μη δημοσιοποιημένα έγγραφα),
σημειώματα του Προεδρείο (50% των αιτήσεων για μη δημοσιοποιημένα έγγραφα) και
άλλες εσωτερικές εκθέσεις, και ιδίως εκθέσεις για τις τριμερείς συνεδριάσεις (άρθρο 70,
παρ. 4 του Κανονισμού του ΕΚ) (22% των αιτήσεων για μη δημοσιοποιημένα έγγραφα).
Όσον αφορά την τελευταία κατηγορία εγγράφων, στα τέλη του 2012, το Κοινοβούλιο
ψήφισε στην ολομέλεια τροποποίηση του άρθρου 70 του Κανονισμού του25 και βελτίωση
των επιπέδων διαφάνειας των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του τριμερούς διαλόγου. Οι
διαπραγματευτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει τώρα να υποβάλουν
έκθεση στην αρμόδια επιτροπή σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα όλων των
τριμερών διαπραγματεύσεων. Αν και επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια ενιαία μορφή
εκθέσεων (εκθέσεις μπορεί να υποβάλλονται προφορικά στις συνεδριάσεις της επιτροπής
- και αναπαράγονται σε λίγα λεπτά - ή μέσω πρακτικών ή περιλήψεων των
συνεδριάσεων), οι αιτήσεις για τέτοιου είδους έγγραφα αυξάνονται. Το Κοινοβούλιο
κυκλοφόρησε τα έγγραφα σε όλες τις περιπτώσεις, γεγονός που αποτελεί αποφασιστική
κίνηση προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης διαφάνειας αυτών των νέων διαδικασιών
λήψης αποφάσεων.

2. Εφαρμογή εξαιρέσεων στο δικαίωμα πρόσβασης

2.1. Ποσοστό θετικών απαντήσεων

Το 2013 το Κοινοβούλιο δημοσιοποίησε 84 έγγραφα που στο παρελθόν δεν ήταν διαθέσιμα
στο κοινό, κατόπιν αρχικών αιτήσεων που υπέβαλαν 36 αιτούντες. Το ποσοστό θετικών
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απαντήσεων στο αρχικό στάδιο το 2013 ήταν 95%. Το Κοινοβούλιο έχει παραδοσιακά θετικό
ποσοστό απαντήσεων, το οποίο ανήλθε στο 87% το 2012 και στο 88% το 2011.

2.2. Αρνήσεις και η αιτιολόγησή τους

Το 2013, στο αρχικό στάδιο των αιτήσεων, το Κοινοβούλιο αρνήθηκε την πρόσβαση σε 5
έγγραφα βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και επέτρεψε μερική
πρόσβαση σε 3 έγγραφα. Η άρνηση πλήρους πρόσβασης αφορούσε κυρίως έγγραφα που
περιέχουν προσωπικά δεδομένα ή περιπτώσεις όπου υπήρχε εξακριβωμένη ανάγκη
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας ενός ή περισσότερων ατόμων. Το
Κοινοβούλιο επίσης δεν επέτρεψε την πρόσβαση στις εσωτερικές του διοικητικές
διαδικασίες, σχετικά με τους διορισμούς υπαλλήλων.

Το 2013 ελήφθη μία επιβεβαιωτική αίτηση κατόπιν μιας αρχικής άρνησης παροχής
πρόσβασης σε έγγραφα (άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2011). Σε αυτή την
περίπτωση, η αρχική άρνηση του Κοινοβουλίου επιβεβαιώθηκε πλήρως για δύο λόγους: την
εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού όσον αφορά την
προστασία των εσωτερικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων σχετικά με διοικητικές
αποφάσεις (διορισμοί υπαλλήλων) και την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 σημείο β) σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας
του ατόμου (προσωπικά δεδομένα), επιβεβαιώνοντας τις τάσεις των προηγούμενων ετών.

Τέλος, το Κοινοβούλιο απαντά επί του παρόντος (πρώτο τρίμηνο του 2014) σε δύο
επιβεβαιωτικές αιτήσεις, στις οποίες η αρχική αίτηση είχε υποβληθεί το 2013. Αυτές οι
αιτήσεις αφορούν έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και εμπορικά ευαίσθητες
πληροφορίες.

3. Προφίλ αιτούντων, γλώσσα και γεωγραφική κατανομή

Γενικά, οι πανεπιστημιακοί και οι ερευνητές εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το
μεγαλύτερο μέρος των αιτούντων σε ποσοστό 43% το 2013 (σε σύγκριση με ποσοστό 34%
το 2012). Η επόμενη μεγαλύτερη κατηγορία αιτούντων ήταν άλλες ομάδες της κοινωνίας
των πολιτών (18%), ενώ ακολουθούν όσοι αιτούντες προτίμησαν να μην παράσχουν
πληροφορίες για το προφίλ τους (15%). Τα αγγλικά είναι μακράν η γλώσσα που
χρησιμοποιείται πιο συχνά, αντιπροσωπεύοντας τις μισές και πλέον αιτήσεις, ενώ το
μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων προήλθε από αιτούντες με έδρα το Βέλγιο.

Από τους αιτούντες από την κοινωνία των πολιτών (18%), ποσοστό σχεδόν 80% προέρχονταν
από τον επιχειρηματικό τομέα· ποσοστό 16% από περιβαλλοντικές οργανώσεις και ποσοστό
16% από άλλες ομάδες συμφερόντων. Η αναλογία αιτήσεων από δικηγόρους (οι οποίοι δεν
θεωρούνται τμήμα της κοινωνίας των πολιτών για στατιστικούς σκοπούς) παραμένει λίγο ως
πολύ σταθερή σε ποσοστό 9%.

Οι αιτούντες που ζήτησαν έγγραφα τα οποία δεν είχαν δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν
ανήκουν στις εξής κατηγορίες: ποσοστό 36% λοιποί· ποσοστό 36% ερευνητές, ποσοστό 14%
δικηγόροι, ποσοστό 5% επιχειρηματικός τομέας, ποσοστό 5% από τα μέσα ενημέρωσης και
4% από τους πολίτες.

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των αιτήσεων (κράτη μέλη της ΕΕ), η κατάσταση για
το 2013 είναι πολύ παρεμφερής με αυτή των προηγούμενων ετών· 29% των αιτήσεων
υποβλήθηκαν από άτομα ή οργανώσεις με έδρα το Βέλγιο, ενώ ακολουθούν (κατά σειρά
μεγέθους) η Γερμανία (15%), η Γαλλία (10%), το Ηνωμένο Βασίλειο (6%), οι Κάτω Χώρες
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(6%), η Ιταλία (5%), και η Ισπανία (5%). Οι αιτήσεις από τρίτες χώρες αυξήθηκαν ελαφρώς
και αναλογούν σε ποσοστό περίπου 10% του συνόλου.

Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε πιο συχνά το 2013 ήταν τα αγγλικά (53%), τα οποία
βρίσκονται σε ανοδική πορεία σε σύγκριση με τα προηγούμενη έτη, ενώ ακολουθούν τα
γαλλικά (14%), επίσης σε άνοδο, τα γερμανικά (12%), τα οποία σημείωσαν ελαφρά πτώση,
και τα ισπανικά (7%). Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την τάση που παρατηρείται τα τελευταία
χρόνια σχετικά με την αυξανόμενη σημασία των αγγλικών ως γλώσσας επικοινωνίας.

V. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ, ΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 προβλέπει μια σαφή διαδικασία26 για τους πολίτες που
επιθυμούν να προσφύγουν κατά των αποφάσεων των θεσμικών οργάνων να αρνηθούν την
πρόσβαση σε έγγραφα. Ενώ μόνο επτά τέτοιες περιπτώσεις που αφορούσαν τις αποφάσεις
του Κοινοβουλίου έως σήμερα κατέληξαν στο Γενικό Δικαστήριο, υπάρχει σημαντικός όγκος
νομολογίας σχετικά με τον κανονισμό, η οποία μπορεί να συμβάλει στην ερμηνεία της
έννοιάς του. Ένας πολίτης, στον οποίο δεν επετράπη η πρόσβαση σε έγγραφο μετά από μία –
ή δεύτερη– επιβεβαιωτική αίτηση, μπορεί είτε να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο
Διαμεσολαβητή είτε να προσφύγει στο Γενικό Δικαστήριο.

1. Καταγγελίες που υποβάλλονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Ο Νικηφόρος Διαμαντούρος αντικαταστάθηκε από την Emily O'Reilly στο αξίωμα του
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Σε μία από τις τελευταίες του
παρουσιάσεις τον Μάιο του 2013, ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών του ΕΚ, ο κ.
Διαμαντούρος εξήρε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί
πρόσφατα στο θέμα της διαφάνειας, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες για έλλειψη διαφάνειας
μειώθηκαν κατά 36% το 2012.

Λίγο μετά την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, η Emily O'Reilly, τέως ιρλανδή
Διαμεσολαβήτρια, κίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα (Υπόθεση OI/6/2013/KM) σχετικά με την
τήρηση των προθεσμιών όσον αφορά την επεξεργασία των αρχικών και επιβεβαιωτικών
αιτήσεων που υποβάλλονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την παροχή πρόσβασης, όπως
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Το Κοινοβούλιο απαντά γενικά στις
αιτήσεις παροχής πρόσβασης σε έγγραφα εντός 5 εργάσιμων ημερών και μόνο σε 6
περιπτώσεις το 2013 το θεσμικό όργανο ζήτησε παράταση της δεκαπενθήμερης προθεσμίας.

Υποβλήθηκε μία καταγγελία στον Διαμεσολαβητή κατά του Κοινοβουλίου το 2013 σχετικά
με τις αιτήσεις παροχής πρόσβασης σε έγγραφα, αλλά ο Διαμεσολαβητής δεν έκρινε ότι
συντρέχουν λόγοι για ανάληψη περαιτέρω δράσης.

Σχετικά με τις παλαιότερες καταγγελίες, ο Διαμεσολαβητής δημοσιοποίησε μια απόφαση στις
αρχές του 2014 χαιρετίζοντας τις παρατηρήσεις και τη δήλωση του Κοινοβουλίου κατόπιν
μιας συμπληρωματικής παρατήρησης που ελήφθη για μια καταγγελία (2393/2011/RA). Το
Κοινοβούλιο είχε δηλώσει ότι θα καταβάλει προσπάθειες να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές
εμπορικές διαπραγματεύσεις, και ιδίως οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη
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διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP), θα είναι περισσότερο
διαφανείς και ανοιχτές στη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Η αρχική καταγγελία
υποβλήθηκε μετά την άρνηση του Κοινοβουλίου να επιτρέψει την πρόσβαση σε έγγραφα
σχετικά με την εμπορική συμφωνία καταπολέμησης της παραποίησης (ACTA) (βλ. την
έκθεση του Κοινοβουλίου του 2011 σχετικά με την παροχή πρόσβασης σε έγγραφα). Ο
καταγγέλλων είχε υποστηρίξει ότι το Κοινοβούλιο δεν προέβαλε βάσιμους λόγους σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 όσον αφορά την άρνησή του να επιτρέψει την
πρόσβαση στα επίμαχα έγγραφα.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει ληφθεί απόφαση από τον Διαμεσολαβητή για μία σχετική καταγγελία
που υποβλήθηκε κατά του Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο 2012 (0262/2012/OV) όσον αφορά
το εύρος των εγγράφων που παρέχονται στο μητρώο του Κοινοβουλίου. Ο καταγγέλλων
υποστήριξε ότι το Κοινοβούλιο δεν αναφέρει στο μητρώο του όλα τα υφιστάμενα έγγραφα
που έχει στην κατοχή του.

2. Δικαστική ανασκόπηση

2.1. Αποφάσεις που αφορούν το Κοινοβούλιο

Κατά την περίοδο αναφοράς, δεν εκδόθηκε καμία δικαστική απόφαση σχετικά με τις
αποφάσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Το Κοινοβούλιο,
ωστόσο, παρενέβη υπέρ της Access Info Europe στην υπόθεση C-280/11 P, Access Info
Europe κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. παρακάτω για περισσότερες
πληροφορίες), η οποία ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διαφάνεια των εθνικών και
των ενωσιακών νομοθετικών διαδικασιών.

2.2. Αποφάσεις που αφορούν άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Εκδόθηκαν δεκατρείς αποφάσεις σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα κατά την περίοδο
αναφοράς (δεν αναφέρονται οι διατάξεις και τα συμπεράσματα του Γενικού Εισαγγελέα)
όσον αφορά τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, δέκα από τις οποίες αφορούν την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 Απόφαση της 15ης Ιανουαρίου 2013 στην υπόθεση T-392/07, Guido Strack κατά
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα όσον αφορά τις
αποφάσεις που απορρίπτουν μια επιβεβαιωτική αίτηση παροχής πρόσβασης σε
διοικητικά έγγραφα, καθώς και σε έγγραφα σχετικά με μια δικαστική υπόθεση·

 Απόφαση της 19ης Μαρτίου 2013 στην υπόθεση T-301/10, Sophie in ’t Veld κατά
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τα έγγραφα που συνδέονται με το προσχέδιο της
διεθνούς εμπορικής συμφωνίας καταπολέμησης της παραποίησης (ACTA) και την
εξαίρεση που συνδέεται με την προστασία του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά
τις διεθνείς σχέσεις·

 Απόφαση της 21ης Μαρτίου 2013 στην υπόθεση F-112/11, Raffaele Dalmasso κατά
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με μια εικαζόμενη παραβίαση του δικαιώματος
πρόσβασης στα έγγραφα·

 Απόφαση της 7ης Ιουνίου 2013 στην υπόθεση T-93/11, Corporate Europe
Observatory κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την εξαίρεση που συνδέεται με
την προστασία του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα των διεθνών σχέσεων·
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 Απόφαση της 11ης Ιουλίου 2013 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T-104/07 και T-
339/08, Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant
(BVGD) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα και τις
συμφωνίες και την κατάχρηση μιας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά·

 Απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2013 στην υπόθεση T-111/11, ClientEarth κατά
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την εξαίρεση που αφορά την προστασία των
σκοπών των δραστηριοτήτων επιθεωρήσεως, έρευνας και οικονομικού ελέγχου και
με το συμβατό προς τη Σύμβαση του Aarhus·

 Απόφαση της 8ης Οκτωβρίου 2013 στην υπόθεση T-545/11, Greenpeace Nederland
και Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
σχετικά με έγγραφα που αφορούν τα εμπορικά συμφέροντα ενός φυσικού ή νομικού
προσώπου·

 Απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2013 στην υπόθεση T-561/12, Jürgen Beninca κατά
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την άρνηση παροχής πρόσβασης σε ένα έγγραφο
που είχε καταρτισθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο της συγχώνευσης μεταξύ
Deutsche Börse και NYSE Euronext και την εξαίρεση που αφορά την προστασία της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

 Απόφαση της 14ης Νοεμβρίου 2013 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-514/11 P
και C-605/11 P, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Liga para a Protecção da Natureza
(LPN), σχετικά με την άρνηση παροχής πρόσβασης σε έγγραφα σχετικά με εν
εξελίξει διαδικασία λόγω παράβασης·

 Απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2013 στην υπόθεση T-165/12, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατά European Dynamics Luxembourg, σχετικά με την πρόσβαση στους λόγους
απόρριψης της προσφοράς του αιτούντος σε μια διαδικασία πρόσκλησης προς
υποβολή προσφορών.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

 Απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 στην υπόθεση T-331/11, Leonard Besselink
κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εξαίρεση που αφορά την
προστασία του δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις και το σχέδιο
απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να
διαπραγματευθεί τη συμφωνία προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των
θεμελιωδών ελευθεριών·

 Απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 2013 στην υπόθεση C-280/11 P, Access Info Europe
κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την προστασία της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων και την ταυτότητα των υποβαλόντων τις
προτάσεις κρατών μελών·

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA):

 Απόφαση της 29ης Ιανουαρίου 2013 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T-339/10 και
T-532/10, Cosepuri Soc. Coop. pA κατά Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων (ΕΕΑΤ), σχετικά με την εξαίρεση που αφορά την προστασία των
εμπορικών συμφερόντων τρίτου.



Μπορεί κανείς να αναζητήσει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες
προσφυγές και αποφάσεις στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής27 και του Συμβουλίου28,
καθώς και στον ιστότοπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης29.

VI. ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το 2013 οι διοικητικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του κανονισμού
αριθ. 1049/2001 στα τρία θεσμικά όργανα είχαν τακτική επικοινωνία επί νομικών και
διαχειριστικών ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή του κανονισμού.

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν πολλές διαβουλεύσεις σχετικά με τους
πιθανούς τρόπους ερμηνείας της νομολογίας στον τομέα αυτό και οι σχετικές συνεδριάσεις
προβλέπεται να συνεχισθούν 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 ιδίου άρθρου διοργανική επιτροπή δεν συνεδρίασε
σε πολιτικό επίπεδο το 2013.

27 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm
28http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-documents/basic-texts-on-
transparency?lang=en
29 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ

ΙΣΤΟΤΟΠΟ
(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ 31/12/2012)

1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

2010 2011 2012 2013

1139 1161 777 610

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ (ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ) &
ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

2010 2011 2012 2013

Ζητούμενα 268 289 166 89

Ποσοστό θετικών
απαντήσεων

91% 88% 87% 95%

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

2010 2011 2012 2013

5 430 631 1

4. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

2010 2011 2012 2013

30 Σε μία περίπτωση, η αρχική απόρριψη ακυρώθηκε (επετράπη πλήρης πρόσβαση)
31 Σε μία περίπτωση, επετράπη εκτενέστερη πρόσβαση, κατόπιν της επιβεβαιωτικής αίτησης



1 1 1 0

5. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1049/2001

Άρνηση 201032

%

201133

%

201234

%

201335

%

ΑΡΘΡΟ 4 παράγραφος 1 σημείο α)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ (διεθνείς σχέσεις & λόγοι
ασφάλειας)

13 25 16 -

ΑΡΘΡΟ 4 παράγραφος 1 σημείο β)
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΑΤΟΜΟΥ

25 16 32 50

ΑΡΘΡΟ 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

8 4 11 -

Άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

13 15 11 -

ΑΡΘΡΟ 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

4 5 11 -

ΑΡΘΡΟ 4 παράγραφος 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

38 35 21 50

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

7Το 2010 δεν επετράπη πρόσβαση σε 16 έγγραφα και επετράπη μερική πρόσβαση σε 8
33 Το 2011 δεν επετράπη πρόσβαση σε 14 έγγραφα και επετράπη μερική πρόσβαση σε 19
34 Το 2012 δεν επετράπη πρόσβαση σε 8 έγγραφα και επετράπη μερική πρόσβαση σε 14
35 Το 2013 δεν επετράπη πρόσβαση σε 5 έγγραφα και επετράπη μερική πρόσβαση σε 6
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Χώρα 2010
%

2011
%

2012
%

2013
%

ΒΕΛΓΙΟ 21 19 23 29

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 12 12 15 15

ΓΑΛΛΙΑ 14 8 9 10

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 11 7 8 10

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 6 12 8 6

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 5 6 7 6

ΙΣΠΑΝΙΑ 4 10 7 5

ΙΤΑΛΙΑ 5 7 7 5

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

8.
ΓΛΩΣ
ΣΕΣ
ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙ
ΜΟΠΟ
ΙΗΣΑΝ
ΠΕΡΙΣ
ΣΟΤΕ
ΡΟ ΟΙ
ΑΙΤΟΥ
ΝΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ 2010
%

2011
%

2012
%

2013
%

EN 46 49 52 53

FR 24 14 12 14

Επαγγελματικό προφίλ 2010
%

2011
%

2012
%

2013
%

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
(Ομάδες συμφερόντων, επιχειρήσεις,
ΜΚΟ κ.λπ.)

20 10 17 18

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 7 6 3 5

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 16 10 11 9

ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Πανεπιστημιακή έρευνα

38 45 33 43

ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Βιβλιοθήκες

2 2 2 2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
(εκτός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ)

9 1 6 7

ΒΕΚ (Βοηθός ΒΕΚ) 2 2 0 1

ΑΛΛΑ
(Συνταξιούχοι, άνεργοι κλπ.) 5 23 27 15



DE 11 10 13 12

ES 7 8 7 7

9. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

A. Έγγραφα με στοιχεία αναφοράς στο μητρώο

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
(Στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων του
ΕΚ)

ΑΡΧΕΙΑ
(όλες οι γλωσσικές
εκδόσεις)

ΑΥΞΗΣΗ
(αριθμός των
στοιχείων
αναφοράς των
εγγράφων από
χρόνο σε χρόνο)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2010

362 217 2 386 485 + 16.6%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2011

414 169 2 825 361 + 14.3%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2012

463 689 3 097 165 + 12%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2013

508 436 3 372 128 + 10%

B. Επισκέψεις της ιστοσελίδας του μητρώου

ΕΠΙΣΚ
ΕΨΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΣΕΨΕΙΣ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΑΥΞΗΣΗ

201136 110 274 9 870 -

2012 166 104 13 842 + 40%

36 Λόγω του νέου ιστότοπου του μητρώου που δημιουργήθηκε στις 27/01/2011, όλα τα στατιστικά στοιχεία για
τις επισκέψεις το 2011 καλύπτουν το χρονικό διάστημα 1/02/11 - 31/12/11
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2013 253 858 21 155 + 53%
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