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Θέμα: Απόκρυψη από την Επιτροπή των μηνυμάτων που αντάλλαξε η Πρόεδρός της με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για την 
παραγγελία 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίου

Μέχρι σήμερα, η Πρόεδρος της Επιτροπής αρνείται να παράσχει πρόσβαση στα μηνύματα που 
αντάλλαξε με τον Γενικό Διευθυντή της Pfizer κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν 
στη σύναψη σύμβασης παραγγελίας για 1,8 δισ. δόσεις εμβολίου κατά της νόσου COVID-19 για ποσό 
35 δισ. EUR. Η συναφθείσα σύμβαση ενέκρινε αύξηση της τιμής των δόσεων κατά περισσότερο από 
ένα τέταρτο, από 15,5 EUR σε 19,5 EUR, γεγονός που αύξησε σημαντικά τα περιθώρια του 
εργαστηρίου Pfizer εις βάρος ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν αρχειοθέτησε το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων και ότι δεν διατηρεί 
κανένα «στιγμιαίο μήνυμα» με το πρόσχημα ότι είναι προσωρινού χαρακτήρα και δεν προορίζονται να 
μεταφέρουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της Επιτροπής. Ωστόσο, η 
διαπραγμάτευση μιας τέτοιας σύμβασης είναι εξέχουσας σημασίας για τη χρήση του δημόσιου 
χρήματος και την πολιτική υγείας.

Ο αδιαφανής χαρακτήρας των διαπραγματεύσεων που διεξήγαγε η Επιτροπή και η άρνηση 
αρχειοθέτησης και κοινοποίησης των εν λόγω στιγμιαίων μηνυμάτων μπορεί να συνιστούν παραβίαση 
του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών στην πρόσβαση σε πληροφορίες. Πράγματι, η Ευρωπαία 
Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε παραβίαση του δικαίου της ΕΕ στην παρούσα υπόθεση. Η Επιτροπή 
λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Πρόεδρός της θα πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις.

1. Αναγνωρίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής ότι ενήργησε με αδιαφανή τρόπο, κατά παράβαση του 
θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών να ενημερώνονται για τη δράση των δημόσιων 
οργανισμών;

2. Ποιο ήταν το περιεχόμενο των συζητήσεων μεταξύ της Προέδρου και των αξιωματούχων της 
Pfizer και πώς εξηγεί την αύξηση της τιμής των δόσεων εμβολίου προς όφελος του 
παρασκευαστή και εις βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων;

3. Ποιες δεσμεύσεις προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για την αναθεώρηση των κανόνων σχετικά 
με την πρόσβαση στα έγγραφα οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ για περισσότερο από 20 χρόνια και 
της δικής της πολιτικής στον τομέα αυτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα αποδεκτό επίπεδο 
διαφάνειας και λογοδοσίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων;
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