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I. INTRODUCERE 

 
Prezentul raport, referitor la anul 2009, vizează punerea în aplicare, de către 
Parlamentul European, a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele 
Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei 3. Acesta a fost elaborat prin 
aplicarea articolului 17 alineatul (1) din regulamentul menŃionat anterior şi în cadrul 
articolului 104 alineatul (7) din Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European.  
 
Tabelele statistice de la sfârşitul documentului permit urmărirea aplicării 
regulamentului şi în cursul celor trei ani ce precedă anul de referinŃă.  
 

II. DISPOZIłII ADMINISTRATIVE ŞI SITE-UL REGISTRULUI 

1.  Propunerea unei noi liste de categorii de documente direct accesibile şi 
revizuirea regulamentului intern privind accesul public la documente  

 
Ca urmare a intrării în vigoare a noului Regulament de procedură al Parlamentului 
European, în iulie 2009 4, lista documentelor PE care sunt direct accesibile publicului 
(fosta anexă XV la Regulamentul de procedură, adoptată în acea perioadă în şedinŃă 
plenară) nu mai figurează în text.  
 
Într-adevăr, noul text al regulamentului nu mai include o astfel de listă şi, în 
conformitate cu noile dispoziŃii ale articolului 104, alineatul (3) din regulamentul 
menŃionat anterior, categoriile de documente direct accesibile sunt enumerate într-o 
listă adoptată de Birou şi care figurează pe site-ul internet al Parlamentului. Decizia 
adoptării de către Birou în locul şedinŃei plenare a fost luată întrucât s-a dorit obŃinerea 
unei flexibilităŃi maxime în momentul modificărilor aduse conŃinutului listei. 
 
În acest sens, o propunere a fost prezentată Biroului la începutul anului 2010 şi, prin 
urmare, textul adoptat în forma sa finală va fi analizat în cadrul viitorului raport anual. 
 
În consecinŃă, şi în conformitate cu decizia Biroului din 28 noiembrie 20015, care 
stabileşte normele ce guvernează accesul la documentele Parlamentului, Secretarul 
General va trece la adoptarea/adaptarea măsurilor de executare interne care se impun 
pentru a garanta înregistrarea, în Registrul electronic de referinŃe, a tuturor referinŃelor 

                                                 
3 JO L 145, 31.5.2001, p. 43. 
4 Decizia din 5.05.2009 (P6_TA(2009)0359). 
5 JO C 289, 22.11.2005, p. 6. 
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documentelor elaborate de Parlamentul European. Prin urmare, o revizuire a textelor 
care sunt în vigoare în prezent va avea probabil loc în cursul anilor 2010-11. 

 

2.  Registrul electronic: anchetă de satisfacŃie 
 

La sfârşitul exerciŃiului 2009, baza de date „Registru” conŃinea 310 760 de referinŃe 
(1 998 330 de fişiere), faŃă de 262 000 cu un an înainte, şi anume o creştere 
semnificativă de peste 18 %; 90 % din documente sunt direct accesibile prin 
descărcare de pe internet. Marea majoritate a documentelor din procentul de 10 % care 
nu sunt direct accesibile corespund categoriei „corespondenŃa Parlamentului”. 

 
Datele referitoare la consultarea site-ului „Registrul Public – Acces la documente”, 
accesibile de pe serverul EUROPARL, se prezintă astfel (medii lunare): numărul de 
vizite 18 808, numărul de pagini vizitate 31 868, numărul de căutări după criterii 
specifice 6 590. 

 
În perioada iunie - septembrie 2009, o anchetă de satisfacŃie a utilizatorilor a fost 
efectuată prin intermediul unui chestionar electronic inserat în pagina web a 
Registrului. Sondajul încerca să afle în principal nivelul de satisfacŃie al utilizatorilor 
în legătură cu funcŃionarea Registrului, obŃinerea de rezultate şi prezentarea acestora, 
precum şi în legătură cu calitatea serviciului; de asemenea, formularul de sondaj 
permitea introducerea de comentarii.  
 
Din acestea rezultă că principalele dificultăŃi întâlnite de utilizatori sunt următoarele: 
 

- imposibilitatea de a efectua o căutare a documentelor după cuvinte din text, 
în prezent existând numai opŃiunea cuvinte din titlu; 

- căutarea se face în limba de navigare, în timp ce anumite documente nu pot 
fi disponibile în această limbă, ci în alte limbi; 

- imposibilitatea de a efectua o căutare tematică sau în funcŃie de dosar 
legislativ. 

 
O soluŃie pe termen scurt este prevăzută pentru a rezolva primele două probleme 
(căutare în text şi substituŃie lingvistică). În ceea ce priveşte căutarea tematică, va 
trebui să se aştepte finalizarea proiectului de indexare tematică a documentelor 
Parlamentului European (în curs). 
 
Un mare număr de persoane chestionate pledează pentru introducerea formatelor 
deschise pentru documentele publicate în Registru, care sunt în cea mai mare parte în 
format Word, atunci când formatul PDF nu este disponibil. Instrumentul de conversie 
PDF a fişierelor este în curs de perfecŃionare. 

 
În sfârşit, anumiŃi utilizatori au făcut cunoscută dificultatea de a înŃelege complexitatea 
procedurilor în domeniul legislativ şi, prin urmare, marea varietate de documente ale 
Parlamentului, ceea ce ar complica adesea căutările lor. 
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De asemenea, pagina de start, ce urmăreşte îndrumarea utilizatorului în alegerile sale, 
este în curs de actualizare. În acelaşi spirit, instrumentul de asistenŃă în căutare va fi 
revizuit pentru a-l face mai convivial. 
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3. Documentele sensibile 

 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 prevede, la articolul 9, un tratament special pentru 
aşa numitele documente „sensibile” 6. În temeiul alineatului (3) al acestui articol, 
documentele sensibile se înscriu în registru numai cu acordul autorităŃii de origine. 
 
Articolul 17 alineatul (1) din acelaşi regulament prevede că în raportul anual se 
menŃionează numărul de documente sensibile neînscrise în registru. În 2009, niciun 
document sensibil în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 nu a 
ajuns la serviciul Registrului Public – Acces la documente şi, a fortiori, niciunul nu a 
fost înscris în registru. 
 

III. ANALIZA CERERILOR DE ACCES  

1. Volumul global 
  
Numărul total de cereri primite de Unitatea Registrul Public – Acces la documente a 
rămas aproximativ acelaşi ca în anul anterior: 1 260 în 2009 faŃă de 1 300 în 2008. 
Trebuie precizat că această cifră corespunde unui procent nu mai mare de 1 % (0,6 % 
mai precis) din totalul de vizite (225 698) efectuate în 2009 pe site-ul registrului. Într-
adevăr, cea mai mare parte a vizitatorilor, fie nu depun o cerere, fie găsesc direct 
online documentele publice căutate, ceea ce corespunde scopului principal al 
Registrului public al Parlamentului. 
 
Trebuie menŃionat faptul că 170 de cereri provin de la CorespondenŃa cetăŃeanului, 
deoarece se refereau la căutări de documente. În schimb, Registrul a făcut apel, în 233 
de cazuri, la Centrul de Arhivistică şi Documentare al PE (CARDOC), solicitând 
documente vechi. 
  

 Printre aceste cereri (cereri iniŃiale în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul 
(CE) nr. 1049/2001), unele se referă la documente deja publice şi, prin urmare, odată 
identificat şi găsit documentul, nicio examinare a conŃinutului nu este necesară. 

 
 În ceea ce priveşte cererile referitoare la documente care nu sunt publice, s-a 

constatat o oarecare creştere (273 faŃă de 237 în 2008), ceea ce reprezintă 21 % din 
totalul cererilor soluŃionate.  

 
În schimb, numărul cererilor de confirmare [articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 
1049/2001] ca urmare a unui refuz iniŃial a scăzut considerabil: doar 3 cereri au fost 
înregistrate în 2009 faŃă de 11 în 2008. 

                                                 
6 „documente emise de instituŃii sau de agenŃiile create de către acestea, de statele membre, de Ńările terŃe sau 
de organizaŃiile internaŃionale, clasificate „TRÈS SECRET/TOP SECRET” (Strict secret), „SECRET” (Secret) 
sau „CONFIDENTIEL” (ConfidenŃial), în temeiul normelor în vigoare în cadrul instituŃiei în cauză, care 
protejează interesele fundamentale ale Uniunii Europene sau ale unuia sau mai multor state membre în 
domeniile definite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) şi, în special, în domeniile siguranŃei publice, apărării şi 
chestiunilor militare.” [articolul 9 alineatul (1)] 
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2. Profilul solicitanŃilor şi repartizarea geografică  
 

Tot faŃă de cererile primite şi în ceea ce priveşte categoriile socioprofesionale ale 
solicitanŃilor, cererile provenite din mediile academice (în special cercetare 
universitară) au fost, în anul de referinŃă, cele mai numeroase: peste 41 %; în schimb, 
cererile provenite din mediile profesionale (grupuri de interese, sectoare industriale, 
avocaŃi, consultanŃi), care se plasau detaşat pe primul loc anul trecut, reprezintă doar 
22 % din numărul total pentru 2009. Prin urmare, se pare că în acest an mai mulŃi 
solicitanŃi din mediul academic s-au adresat Parlamentului în vederea efectuării de 
studii, în special referitoare la procedura decizională legislativă.  
 
În ceea ce priveşte repartizarea în funcŃie de provenienŃa geografică (Ńări ale Uniunii) a 
cererilor, Germania este Ńara de unde provin majoritatea cererilor (20 %, procentaj cu 
mult superior faŃă de cel din anul 2008), urmată de Belgia (15 %), FranŃa (11 %), 
Regatul Unit (8 %) şi Spania (7 %). Cererile provenite din Ńări terŃe reprezintă aproape 
10 %. 

 
Limba cea mai utilizată pentru formularea cererilor este engleza (37 %), urmată de 
germană (20 %), de franceză (18 %) şi de spaniolă (7 %), ceea ce corespunde grosso 
modo ordinii din anii anteriori.  

 3. Domeniile de interes 
 
În privinŃa cererilor referitoare la texte care nu erau de domeniu public înainte de 
solicitare (273 în total), cu alte cuvinte cele care trebuie să facă obiectul unei 
examinări înainte de posibila divulgare, tipurile de documente cele mai solicitate 
continuă să fie corespondenŃa (61 %) şi documentele de comitologie (26 %). 
 
În ceea ce priveşte consultarea paginii de internet a registrului, utilizatorul poate 
efectua o căutare după criterii precise (referinŃă, cuvinte din titlu, tip de document, 
autor). Aproximativ 60 % dintre vizitatori aleg căutarea după „tipul documentului” (a 
se vedea statisticile detaliate din anexa 10 C). 
 
Documentele legate de activitatea parlamentară sunt cele mai consultate. Acestea 
reprezintă 74 % din căutările după „tipul documentului” (46 503 de interogări). 
Această familie de documente („documente referitoare la activitatea parlamentară”) 
este organizată în jurul a şapte mari categorii, care, împreună cu diferitele 
subcategorii, acoperă documentele şedinŃei plenare, ale comisiilor parlamentare, ale 
organelor Parlamentului, precum şi aşa numitele documente „activităŃi ale deputaŃilor” 
(declaraŃii, întrebări parlamentare etc.). 
 
Majoritatea documentelor consultate din această categorie (activitate parlamentară) 
corespunde rapoartelor, amendamentelor, textelor adoptate şi întrebărilor 
parlamentare. Trebuie subliniat faptul că întrebările cu solicitare de răspuns scris sunt 
pe primul loc (19 %), urmate de texte adoptate (7,38 %). Întrebările cu solicitare de 
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răspuns scris prioritare, întrebările pentru timpul afectat întrebărilor şi amendamentele 
la rapoarte sunt celelalte documente care îi interesează pe utilizatori. (a se vedea 
statisticile detaliate din anexa 10 D).  
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În categoria documentelor care nu sunt direct legate de activitatea parlamentară, şi 
anume documentele de informare generală, documentele oficiale transmise de celelalte 
instituŃii şi documentele provenite de la terŃi, utilizatorul caută în principal comunicate 
de presă (press release, 16 %,) urmate de corespondenŃa oficială (15 %), de 
corespondenŃa Parlamentului (12 %) şi de documente ale Comisiei (11 %). (a se vedea 
statisticile detaliate din anexa 10 D). 
 

IV. APLICAREA EXCEPłIILOR LA DREPTUL DE ACCES 

1.  ProporŃia de răspunsuri pozitive 
 
Procentajul răspunsurilor pozitive la cererile (273) de acces la documente care nu mai 
făcuseră obiectul unei divulgări înainte este de 88 % (240 în termeni absoluŃi), din care 
2 % mai făcuseră obiectul unui acces parŃial, aceste procentaje fiind superioare faŃă de 
cele din anul 2008. 
 
Ca urmare a cererilor de confirmare, procentajul deciziilor care au validat poziŃia 
iniŃială este de 100 %, dat fiind că în cele trei cazuri refuzul a fost confirmat. 
Documentele în cauză erau în două cazuri rapoarte de audit intern, respectiv un 
document inexistent în al treilea caz.  

 

2. Numărul şi motivele de refuz  
 

În privinŃa răspunsurilor negative (33) emise pe baza excepŃiilor de la articolul 4 din 
Regulamentul nr. 1049/2001, numărul lor este aşadar în mod substanŃial inferior celor 
47 de refuzuri din 2008. Repartizarea în funcŃie de motivul refuzului este următoarea:  
 
Motivul principal al refuzului este excepŃia referitoare la protejarea procesului de 
decizie, articolul 4, alineatul (3) (39 %), urmată de excepŃia privind protejarea vieŃii 
private, articolul 4, alineatul (1) litera (b) (26 %) şi de excepŃia privind protejarea 
obiectivelor activităŃilor de inspecŃie, de anchetă şi de audit, articolul 4, alineatul (2) a 
treia liniuŃă (15 %). Această repartizare urmăreşte aceeaşi schemă ca în exerciŃiul 
anterior. 
 
În ceea ce priveşte excepŃia referitoare la protejarea procesului de decizie, trebuie 
amintit că Parlamentul primeşte un număr relativ important de cereri de acces la aşa 
numitele documente de „comitologie”, elaborate de Comisie (proiecte de măsuri de 
aplicare, a se vedea punctul III.3). Or, textele măsurilor de aplicare puse la dispoziŃia 
publicului numai după decizia comisiei responsabile. În consecinŃă, solicitantul unor 
astfel de documente primeşte mai întâi un refuz, însă obŃine accesul după o anumită 
perioadă.  
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V. PLÂNGERI PREZENTATE OMBUDSMANULUI EUROPEAN, CĂI DE ATAC 
ÎN FAłA INSTANłEI ŞI JURISPRUDENłĂ 
 

1.  Plângeri prezentate Ombudsmanului European 7 
 
În ceea ce priveşte plângerile prezentate Ombudsmanului European, niciun dosar nou 
de plângere referitoare la refuzul de comunicare de documente din partea 
Parlamentului European nu a fost deschis în 2009. Cu toate acestea, două cazuri rămân 
în prezent deschise: 
 
- 2682/2008/MAD şi 
- 793/2007/ (WP) BEH. Parlamentul a acceptat în acest dosar proiectul de 
recomandare propus de Ombudsmanul European, prin acordarea accesului public la 
documentele solicitate de reclamant în 2007. Aceste documente se refereau la 
achiziŃionarea de către Parlamentul European a unor imobile pe care le ocupă la 
Bruxelles; excepŃia care a stat la baza refuzului (protejarea intereselor comerciale ale 
părŃilor terŃe) nu mai era valabilă, dat fiind timpul scurs. Ombudsmanul nu şi-a 
prezentat încă decizia finală.  

2. Căi de atac în faŃa instanŃei 
 

În 2009 a fost urmată o cale de atac împotriva unei decizii a Parlamentului de aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001: cauza T-82/09, Dennekamp/Parlement 8.  

3. Hotărâri ale instanŃelor 

 
În timpul perioadei de referinŃă, trei hotărâri (deciziile şi concluziile avocatului general 
nu sunt citate) au fost pronunŃate în materie de acces la documente: 
 
- în cauza C-345/06 (hotărâre preliminară), Heinrich, Hotărârea din 10 martie 2009, 
referitoare la articolele 2 şi 3 din Regulamentul nr. 1049/2001 (beneficiari, domeniu de 
aplicare şi definiŃii) 
- în cauza T-121/05, Borax Europe Ltd/Comisia, Hotărârea din 11 martie 2009, 
referitoare la excepŃiile privind protejarea vieŃii private şi la protejarea procesului de 
luare a deciziilor (articolul 4 din acelaşi regulament) şi 
- în cauza T-437/05, Brink's Security Luxembourg SA/Comisia, Hotărârea din 9 
septembrie 2009, referitoare, în ceea ce ne priveşte, la viciile de formă şi la informarea 
cu privire la cererile de confirmare (articolele 7 şi 8 din acelaşi regulament). 
 
Pentru informaŃii detaliate privind diferitele căi de atac şi hotărâri, facem trimitere la 
rapoartele anuale ale Comisiei9 (parte direct vizată în majoritatea cauzelor) şi ale 
Consiliului10, precum şi la site-ul CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene11. 

                                                 
7 Pentru informaŃii detaliate privind plângerile, a se consulta http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 
8 A se consulta: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0029:0030:FR:PDF 
9 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 
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VI.  ALTE ASPECTE ALE POLITICII ÎN MATERIE DE TRANSPARENłĂ 

1.  Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 
 

Parlamentul a continuat în cursul anului 2009 examinarea propunerii Comisiei12 
privind modificarea Regulamentului privind accesul public la documente. În martie 
2009, şedinŃa plenară a adoptat raportul prezentat de comisia competentă (Comisia 
pentru libertăŃi civile, justiŃie şi afaceri interne), fără a vota totuşi propunerea de 
rezoluŃie legislativă (prima lectură în sensul tratatului), pentru a nu a angaja noul 
Parlament care trebuia să rezulte în urma alegerilor, în iunie 2009. Prin urmare, 
chestiunea a fost trimisă în comisie. 
 
La 17 decembrie 2009, Parlamentul a adoptat o rezoluŃie privind îmbunătăŃirile ce 
trebuie aduse cadrului juridic privind accesul la documente ca urmare a intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona. 
 
Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului, care cuprinde o schimbare de bază juridică 
– noul articol 15 din Tratatul privind funcŃionarea Uniunii Europene – precum şi 
extinderea domeniului de competenŃă la toate instituŃiile şi organele Uniunii, 
procedura a fost relansată în cadrul Comisiei LIBE şi prima lectură a PE ar trebui să 
fie adoptată către sfârşitul primului semestru al anului 2010.  

 

2. Politica de informare/comunicare - „webstreaming” 
 

Întrucât „democraŃia electronică”, cu alte cuvinte aplicarea tehnologiilor digitale (din 
care face parte internetul) procesului democratic, poate promova în rândul cetăŃenilor 
europeni participarea şi exercitarea drepturilor acestora, Parlamentul a luat măsuri 
pentru ca aceştia să poată avea acces la reuniunile sale publice prin intermediul 
internetului.  

În acest fel, în prezent, nu numai şedinŃele plenare fac obiectul unei retransmisiuni 
audiovizuale în direct şi al unei arhivări pe internet, ci şi un număr din ce în ce mai 
mare de reuniuni ale Comisiei, precum şi alte evenimente (de exemplu, audierile 
comisarilor desemnaŃi). Fişierele sunt stocate într-o videotecă convivială, care poate fi 
consultată pe internet, şi pot fi descărcate13. 

3.  Cooperarea interinstituŃională 
 

Serviciile administrative responsabile pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr. 
1049/2001 în cele trei instituŃii au menŃinut contacte regulate în ceea ce priveşte 
aspectele juridice şi de gestiune referitoare la aplicarea acestui regulament. Într-

                                                                                                                                                         
10 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g 
11 http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm 
12 COM(2008)0229 din 30.04.2008 
13 http://www.europarl.europa.eu/eng-Internet-publisher/eplive/archive/default.do?language=fr 
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adevăr, acesta prevede la articolul 15, alineatul (1) că „instituŃiile dezvoltă bune 
practici administrative cu scopul de a facilita exercitarea dreptului de acces garantat 
de prezentul regulament.” 

În plus, Comisia interinstituŃională prevăzută la alineatul (2) al aceluiaşi articol s-a 
reunit la nivel politic (dna Wallis, vicepreşedintă a Parlamentului European, 
responsabilă cu aspecte privind transparenŃa, dna Wallström, vicepreşedintă a 
Comisiei, competentă în acest domeniu şi dna Malmström, ministrul suedez al 
afacerilor europene, reprezentând PreşedinŃia Consiliului), la 15 decembrie 2009. 

Cu ocazia reuniunii, s-au repertoriat lucrările anterioare ale comisiei şi ale iniŃiativelor 
de îmbunătăŃire a transparenŃei şi a accesului public la documente. Pe această bază, au 
fost luate o serie de măsuri destinate să îmbunătăŃească eficacitatea lucrărilor comisiei 
şi să faciliteze accesul public la documente şi informaŃii deŃinute de instituŃiile UE.  
 
Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, 
dreptul de acces public va fi extins la documentele tuturor instituŃiilor şi agenŃiilor 
Uniunii Europene, însă cu anumite restricŃii în ceea ce priveşte documentele CurŃii de 
JustiŃie, ale Băncii Centrale Europene şi ale Băncii Europene de InvestiŃii. În acest 
context, s-ar putea să fie necesară reevaluarea componenŃei şi a viitoarelor lucrări ale 
Comisiei. 
 
Comisia a solicitat membrilor echipelor informatice din cadrul celor trei instituŃii şi 
Oficiului pentru PublicaŃii să examineze posibilitatea de a exploata evoluŃiile din 
domeniul IT în scopul îmbunătăŃirii accesului cetăŃenilor la documente.  
 
Comisia a considerat că următoarele îmbunătăŃiri ar putea fi examinate, printre altele 
posibilitatea de: 

- a reuni pe o singură pagină web toate legăturile către site-urile web care 
contribuie la accesul cetăŃenilor la documente; 

- a asigura complementaritatea registrelor publice ale instituŃiilor, prin creşterea, 
în acest fel, a facilităŃii utilizării acestora şi a accesului la documente;  

- a corobora în mod gradual instrumentele de căutare existente în instituŃii; în 
acest context, ar trebui examinată oportunitatea şi fezabilitatea unei metode de 
indexare comune, având ca scop final crearea unei funcŃii de căutare comună: 

- a extinde bazele de date existente, PreLex şi ŒIL, pentru a acoperi toate 
documentele generate de instituŃii în contextul procesului legislativ; 

- a îmbunătăŃi accesibilitatea documentelor care au legătură cu procedurile 
legislative prin regruparea documentelor care aparŃin aceluiaşi dosar. 

 

VII. CONCLUZII  
 

În prezent, Registrul electronic conŃine 310 760 de referinŃe (1 998 330 de fişiere 
dacă se iau în considerare cele 23 de limbi în care documentele sunt disponibile), ceea 
ce reprezintă o creştere de 18 %. 90 % din documente sunt direct accesibile prin 
descărcare de pe internet.  
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Numărul de vizitatori pe site-ul registrului, 225 698, arată că acesta a devenit un 
instrument indispensabil al politicii de transparenŃă şi de informare a cetăŃenilor 
derulată de Parlament.  
 
Aceste vizite s-au soldat cu 1 260 de cereri de acces prin intermediul site-ului 
registrului. După câte se pare, punerea la dispoziŃie pe internet a unui număr din ce în 
ce mai mare de documente, prin continua alimentare a Registrului electronic şi prin 
creşterea menŃionată mai sus a referinŃelor sale, precum şi prin alte pagini specializate 
ale serverului Europarl, a contribuit la o stabilizare a numărului de cereri directe pe 
perioada ultimelor două exerciŃii. 
 
În ceea ce priveşte repartizarea acestor cereri pe categorii socioprofesionale ale 
cetăŃenilor care solicită documente Parlamentului, reiese că cererile care provin din 
mediile academice (în special cercetare universitară) s-au dovedit a fi cele mai 
numeroase (41 % din total), depăşind anul acesta cererile ce provin din mediile 
profesionale (grupuri de interese, sectoare industriale, avocaŃi, consultanŃi), care 
reprezintă în jur de 22 %. Limba cea mai folosită pentru formularea cererilor este 
engleza, urmată de germană şi de franceză, o schemă recurentă din momentul 
elaborării rapoartelor anuale în domeniu. 

 
273 (21 % din total, procentaj superior celui din anul 2008) din aceste cereri s-au 
referit la documente care nu erau publice în momentul solicitării. ProporŃia de 
răspunsuri pozitive referitoare la această categorie est de 88 %, aceasta fiind, de 
asemenea, superioară proporŃiei din anul anterior. Într-adevăr, accesul integral a fost 
acordat în 234 de cazuri şi accesul parŃial în 6 cazuri (a se vedea tabelul 8 anexat 
raportului). 

 

Ca şi în perioada exerciŃiului anterior, documentele cunoscute ca documente de 
comitologie, precum şi corespondenŃa (scrisorile) care nu este accesibilă în mod direct 
constituie principalele categorii de cereri de acces la documente care nu sunt de 
domeniu public. 

 
Pentru 33 de cereri s-a refuzat accesul integral sau parŃial. Această cifră este mai 
mică decât cele 47 de refuzuri înregistrate în 2008, iar ca procent din numărul total de 
cereri, încă şi mai redusă. Cel mai des invocat motiv de refuz (39 %) este excepŃia 
referitoare la protejarea procesului de decizie [articolul 4 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001]. Acest lucru se datorează cererilor de acces la 
documente de comitologie, în măsura în care textele privind măsurile de aplicare sunt 
puse la dispoziŃia publicului numai după decizia comisiei responsabile. În consecinŃă, 
solicitantul unor astfel de documente primeşte mai întâi un refuz, însă obŃine accesul 
după o anumită perioadă. Urmează apoi protejarea vieŃii private – date personale 
[articolul 4 alineatul (1) litera (b)] – care reprezintă 26 % din cazurile de refuz. Aceste 
procentaje sunt foarte asemănătoare cu cele din anul anterior. (a se vedea anexa 8) 
 
Numărul de cereri de confirmare în urma unui refuz iniŃial (articolul 8 din 
Regulamentul nr. 1049/2001) a scăzut în mod radical faŃă de 2008: 3 cereri în acest an 
faŃă de 11 în 2008. 
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Nicio plângere referitoare la chestiuni privind accesul public la documente nu a fost 
prezentată Ombudsmanului European în cursul anului 2009. În ceea ce priveşte 
plângerea 793/2007/(WP)BEH, care a fost depusă în 2007, Parlamentul a acceptat 
proiectul de recomandare al Ombudsmanului şi a făcut publice documentele deja 
solicitate de reclamant în 2007. Ombudsmanul nu şi-a prezentat încă decizia finală.  
 
O cale de atac în faŃa CurŃii de JustiŃie a fost formulată în 2009 împotriva unei decizii 
a Parlamentului de aplicare a Regulamentului nr. 1049/2001, referitoare la excepŃia de 
la dreptul de acces în materie de protecŃie a datelor. 
 
În sfârşit, comisia interinstituŃională, prevăzută la articolul 15 din acelaşi regulament, 
s-a reunit la 15 decembrie 2009. 
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS 
 

Register 2009 (situation on 31/12/2009) 
 

 
 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2006 2007 2008 2009 

1917 1865 1300 1260 

 
 

2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  
 

2006 2007 2008 2009 

283 334 237 273 

 
 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2006 2007 2008 2009 

51 42 133 3 

 
 

4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN  
 

2006 2007 2008 2009 

1 1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
1   Partial access granted in 2 cases 
2   Access granted in 1 case 
3   Partial access granted in 4 cases and total access granted in 1 case 
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

BG - - - 0,77% 0,48% 

ES 5,07% 8,05% 5,36% 5,62% 7,38% 

CS 0,83% 0,73% 0,80% 0,23% 0,40% 

DA 0,55% 0,52% 0,32% 1% 0,48% 

DE 18,52% 13,09% 10,88% 12,77% 20,95% 

ET 0,11% 0,10%  -  

EL 0,55% 0,94% 1,29% 0,69% 0,56% 

EN 43,66% 41,42% 45,42% 50,54% 37,06% 

FR 12,57% 21,23% 16,35% 14,31% 18,89% 

IT 3,86% 3,91% 5,68% 5,31% 4,60% 

LV 0,17% 0,63%  0,08%  

LT - - 0,11% 0,08% 0,08% 

HU 0,39% 0,73% 0,54% 0,54% 0,40% 

MT 0,06% - 0,05% -  

NL 9,26% 5,95% 6,92% 2,31% 3,25% 

PL 1,32% 2,24% 2,31% 2,38% 1,35% 

PT 1,27% 1,30% 1,02% 0,85% 1,11% 

RO - - - 0,38% 0,95% 

SK 0,44% 0,68% 0,32% 0,46% 0,56% 

SL - 0,21% 0,05% -  

FI 0,66% 0,57% 0,27% 0,38% 0,24% 

SV 0,66% 0,37% 0,43% 1,31% 1,27% 
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AUTRES - 0,10% 1,88% -  
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 
 

2006 2007 2008 2009 

BELGIUM 18,10% 15,98% 21,08% 15,16% 

BULGARIA - - 1% 0,56% 

CZECH REPUBLIC 1,41% 1,39% 0,46% 0,63% 

DENMARK 0,83% 0,91% 1,15% 0,95% 

GERMANY 14,50% 11,26% 11,77% 20,40% 

ESTONIA 0,16% 0,27% - 0,16% 

GREECE 1,25% 2,41% 1,31% 0,48% 

SPAIN 4,69% 5,68% 4,77% 7,14% 

FRANCE 13,09% 10,35% 9,85% 11,51% 

IRELAND 0,73% 1,82% 2,38% 1,27% 

ITALY 5,06% 8,74% 6% 5,32% 

CYPRUS 0,21% 0,27% 0,46% 0,16% 

LATVIA 0,89% 0,05% 0,23% 0,16% 

LITHUANIA - 0,05% 0,23% 0,16% 

LUXEMBURG 2,03% 2,20% 2,46% 4,44% 

HUNGARY 0,89% 0,75% 0,46% 0,56% 

MALTA 0,16% 0,11% 0,15% 0,32% 

THE NETHERLANDS 7,41% 9,71% 3,38% 3,41% 

AUSTRIA 1,25% 1,72% 1,08% 1,59% 

POLAND 3,23% 3,27% 2,92% 1,83% 

PORTUGAL 1,62% 0,91% 1% 0,87% 

ROMANIA - - 0,92% 1,27% 

SLOVENIA 0,37% 0,27% 0,46% 0,08% 

SLOVAKIA 0,78% 0,38% 0,54% 0,56% 

FINLAND 0,99% 0,43% 0,77% 0,24% 

SWEDEN 0,83% 0,91% 1,77% 1,75% 

UNITED KINGDOM 5,53% 6,86% 12,92% 8,73% 

CANDIDATE COUNTRIES  3,96% 3,16% 0,46% 0,32% 

THIRD COUNTRIES 7,51% 0,05% 10% 9,92% 
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2006 2007 2008 2009 

NON SPECIFIED 2,50% 10,08% - 0,08% 

 



 

NT\817400RO.doc 20/25 PE439.692 

 RO 

 
7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 
 
 

 2006 2007 2008 2009 

CIVIL SOCIETY 
(see detailed table 
below for 2009) 

21,39% 21,95% 54,06% 21,75% 

JOURNALISTS 2,88% 2,86% 0,11% 3,35% 

LAWYERS 6,48% 6,49% 0,43% 13,11% 

ACADEMIC WORLD
University Research 

39,39% 36,69% 27,41% 41,36% 

ACADEMIC WORLD
Libraries 

3,49% 4,03% 2,28% 1,42% 

PUBLIC 
AUTHORITIES  
(other than EU 
institutions) 

5,10% 4,61% 8,88% 13,62% 

MPE, MPE 
ASSISTANT 

1,33% 1,30% 1,41% 1,52% 

OTHERS 
(Pensioners, 
unemployed, etc.) 

19,94% 22,08% 5,42% 3,86% 

 
 

 

CIVIL SOCIETY 

 

2009 

Environment 2,80% 

Other groups of interest 12,15% 

Industry / Commercial  sector 79,44 

NGO's 5,61% 
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8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 
 

  
20064 20075 200866 20097 

ARTICLE 4.1a) 
PROTECTION PUBLIC 
INTEREST  

 6,25% 2,08% 5,26% 

ARTICLE 4.1b) 
PROTECTION PRIVACY 
AND INTEGRITY OF THE 
INDIVIDUAL 

24,44% 39,58% 21,88% 26,31% 

ARTICLE 4.2.1E 
PROTECTION 
COMMERCIAL INTEREST 

8,88% 10,42% 1,04% 2,63% 

ARTICLE 4.2.2E 
PROTECTION COURT 
PROCEEDINGS AND LEGAL 
ADVICE 

24,44 % 8,33% 2,08% 10,52% 

ARTICLE 4.2.3E 
PROTECTION 
INSPECTIONS AUDITS 

 2,08% 15,63% 15,78% 

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

40% 33,33% 57,29% 39,47% 

ARTICLE 4.5 VETO 
MEMBER STATES 

2,22 %    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 Total number of refusals: 36  -    Partial access: 9 

5
 Total number of refusals: 40  -    Partial access: 8 

6
Total number of refusals: 47  -    Partial access: 5 cases at initial stage and 4 cases at confirmative stage 

7
Total number of refusals: 39  -    Partial access : 6 cases at initial stage 
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9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION  

1049/2001  
 
 

 
20068 20079 200810 200911 

NON-IDENTIFIED 
DOCUMENTS  
 

31,88% 30,30% 46,43% 35,11% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  

5,80% 0,76% - 3,33% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER 
ORGAN  

5,07% 3,03% 28,57% 33,3% 

REQUEST WITHDRAWN  
 

12,32% 8,33% 21,43% 26,60% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  

44,93% 57,58% 3,57% 1,66% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 Total number of refusals : 138 

9
 Total number of refusals : 132 

10
 Total number of refusals : 28 

11
 Total number of refusals :  60 
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10.  ELECTRONIC REGISTER CONSULTATION 
 
 
 
A  Documents listed in the Registre 
 
 
 

Total Documents References Files 

December 2006 165.139 1.021.599 

December 2007 207.069 1.306.059 

December 2008 262.000 1.682.774 

December 2009 310.760 1.998.330 

 
 
 
 
B Statistics on consultation of the Access to Documents' website on 
Europarl  
 
 

 

2009 Total Monthly 

Hits 382.413 31.868 

Queries 79.088 6.590 

Visits 225.698 18.808 
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C Most frequently used search criteria  
 
 
 
 
 

Search by criteria 

62%
16%

12%

7% 3%

Document type Date Words in title Reference Author
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D Search by «Document type» - details 
 
 

Parliamentary activity related

29%

11%

11%10%

10%

10%

10%
9%

Written  questions

Text adopted (finalised edition)

Draft reports

Priority written questions

Question time

Amendements to draft reports 

Reports

Amendements to documents A 

 
 
 

Non parliamentary activity

36%

26%

20%

18%

Press release

COM documents

Mail (official) Incoming

Mail (Parliament) outgoing

  


