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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν το άρθρο 
15 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 
να εγκρίνουν νομοθέτημα για την πρόσβαση στα έγγραφα σύμφωνα με τις 
δημοκρατικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και σύμφωνα με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που 
κατοχυρώνονται στα άρθρα 41 και 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· 
φρονεί ότι ένα επικαιροποιημένο νομικό καθεστώς θα μπορούσε να λαμβάνει υπόψη τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, την εμπειρία από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 και τη σχετική νομολογία· επισημαίνει ότι το άρθρο 15 παράγραφος 3 της 
ΣΛΕΕ παρέχει ευρεία διακριτική ευχέρεια στα θεσμικά και λοιπά όργανα και στους 
οργανισμούς της Ένωσης, απαιτεί δε οι διαδικασίες τους να είναι διαφανείς· φρονεί ότι 
είναι απαραίτητο να θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης 
αιτημάτων για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ κεκλεισμένων 
των θυρών·

2. υπενθυμίζει ότι ο βαθμός εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Ένωση τελεί σε 
συνάρτηση με τον βαθμό διαφάνειας· υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα είναι απαραίτητη προκειμένου οι δραστηριότητες της ΕΕ να υπόκεινται σε 
δημόσιο έλεγχο· επισημαίνει, επομένως, ότι η διαφάνεια και η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση στα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των θεσμικών οργάνων πρέπει να 
αποτελούν τον κανόνα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001· πιστεύει 
επιπλέον ότι, όπως ήδη ορίζει η πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι εξαιρέσεις από τον εν λόγω κανόνα πρέπει να ερμηνεύονται στενά, 
λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων της δημοκρατίας, όπως, για παράδειγμα, η 
ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η νομιμότητα 
της διακυβέρνησης, η αποτελεσματικότητα και η λογοδοσία έναντι των πολιτών· καλεί 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να απαντούν στα αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα το 
συντομότερο δυνατό· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, λόγω της απουσίας 
αποτελεσματικής διοργανικής προσέγγισης, η πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν 
στην κατοχή τους τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εξακολουθεί να είναι δυσχερής για τους 
πολίτες· παροτρύνει τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς να θεσπίσουν 
ταχύτερες, λιγότερο επαχθείς και περισσότερο προσβάσιμες διαδικασίες για τον 
χειρισμό των καταγγελιών σε περιπτώσεις άρνησης χορήγησης πρόσβασης· θεωρεί ότι, 
σε υποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση σε έγγραφα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν 
θα πρέπει να απαιτούν από τον αντίδικο να αναλάβει τα δικαστικά έξοδα·

3. υπενθυμίζει ότι οι διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες αποτελούν μέρος της έννομης τάξης 
της ΕΕ, υπερισχύουν της ενωσιακής νομοθεσίας και, επομένως, τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αυξηθεί η διαφάνεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσής τους·

4. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να 
προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της 
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κοινωνίας των πολιτών, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης 
πρέπει να διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά· υπογραμμίζει ότι το 
άρθρο 10 παράγραφος 3 της ΣΕΕ παρέχει στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα να 
συμμετέχουν στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης, ορίζει δε ότι οι αποφάσεις πρέπει να 
λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες· εμμένει στην 
άποψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να εφαρμόζουν αυτές τις αρχές, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται 
από λογοδοσία και νομιμότητα· τονίζει ότι, ως αναπόσπαστο μέρος του νομοθετικού 
σώματος της ΕΕ, το Συμβούλιο δεσμεύεται από τις ίδιες υποχρεώσεις διαφάνειας με τα 
άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ· καλεί, επομένως, το Συμβούλιο να εκπληρώσει αυτές τις 
υποχρεώσεις και να τηρήσει πλήρως τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα των 
αποφάσεων του ΔΕΕ σχετικά με τη διαφάνεια, ιδίως της απόφασης του 2013 στην 
υπόθεση Access Info Europe·

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τη στρατηγική 
έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών 
συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ1, 
και παροτρύνει το Συμβούλιο να βελτιώσει τους κανόνες και τις διαδικασίες του 
σχετικά με τη νομοθετική διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένων της προσβασιμότητας και 
της ταξινόμησης των νομοθετικών εγγράφων, έτσι ώστε να αντανακλάται πλήρως το 
δημόσιο συμφέρον για διαφάνεια και να καταστεί δυνατή η άσκηση νόμιμου ελέγχου 
όχι μόνο από τους πολίτες αλλά και από τα εθνικά κοινοβούλια· υπενθυμίζει ότι το 
Συμβούλιο θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στα έγγραφα που σχετίζονται με 
διεξαγόμενες νομοθετικές διαδικασίες, να καταγράφει συστηματικά την ταυτότητα των 
κρατών μελών όταν εκφράζουν τις θέσεις τους στα προπαρασκευαστικά όργανα του 
Συμβουλίου, και να προβλέψει ένα προδραστικό σύστημα δημοσίευσης των εγγράφων 
του το οποίο θα έχει μορφή φιλική προς τον χρήστη και θα παρέχει τη δυνατότητα 
αναζήτησης· 

6. υπογραμμίζει ότι επίτευξη υψηλού βαθμού διαφάνειας στη νομοθετική διαδικασία 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της λογοδοσίας των αρμοδίων για 
τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· καλεί όλους τους νομοθέτες 
της ΕΕ να συμμορφωθούν πλήρως και το συντομότερο δυνατόν με την απόφαση του 
Γενικού Δικαστηρίου, της 22ας Μαρτίου 2018, σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα 
των τριμερών διαλόγων (υπόθεση T-540/15, De Capitani), ενισχύοντας έτσι περαιτέρω 
τη νοοτροπία διαφάνειας και ανοικτότητας στις νομοθετικές εργασίες της ΕΕ· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, τον στρατηγικό χαρακτήρα αυτών των εγγράφων, τα οποία 
αποτελούν τη βάση διαπραγματευτικών θέσεων που δεν αποτυπώνονται κατ’ ανάγκη 
στα τελικά κείμενα που εγκρίθηκαν στη συνέχεια από τους συννομοθέτες, και των 
οποίων η δημοσίευση πριν από τη συνεδρίαση τριμερούς διαλόγου θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά από εξωτερικά μέρη·

7. παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υλοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση τη 
δέσμευση που ανέλαβαν, στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, να δημιουργήσουν μια ενιαία διοργανική βάση δεδομένων για 
νομοθετικά έγγραφα, η οποία θα διασφαλίζει τη διαφάνεια στα διάφορα στάδια της 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0045.
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νομοθετικής διαδικασίας και θα συμβάλλει στη σαφέστερη κατανόηση των 
νομοθετικών διαδικασιών της ΕΕ από τους πολίτες της ΕΕ·

8. παροτρύνει τα θεσμικά όργανα να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
πρόταση για υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε το 
έργο τους να καταστεί όσο το δυνατόν πιο διαφανές προς το συμφέρον της 
δημοκρατικής διαδικασίας·

9. επικροτεί το γεγονός ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής δημιούργησε μια θέση 
Αντιπροέδρου με ρητή αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας· καλεί την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής που είναι αρμόδια για τις Αξίες και τη Διαφάνεια να μην υλοποιήσει την 
πρόθεσή της να αποσύρει την πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 αλλά, αντ’ αυτού, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία 
επίτευξη συμφωνίας επί του θέματος, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η από μακρού 
αναμενόμενη εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ· 

10. χαιρετίζει την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών, ο οποίος θα προωθήσει την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών 
της ΕΕ στον δημοκρατικό βίο, ζητεί δε από την Επιτροπή να εφαρμόζει τα υψηλότερα 
πρότυπα διαφάνειας στις δράσεις για την υλοποίηση των αιτημάτων που διατυπώνονται 
σε επιτυχημένες πρωτοβουλίες (σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 3 του 
κανονισμού)·

11. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, πρέπει να γίνεται σεβαστή η πλούσια γλωσσική πολυμορφία της 
Ένωσης· καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την παροχή πρόσβασης στα έγγραφα σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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