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I. INTRODUCERE 
 
Articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (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 Comisiei1 prevede că: „Fiecare instituție publică un raport anual privind anul 
anterior, în care se menționează numărul de respingeri ale cererilor de acces la documente și 
motivele acestora, precum și numărul de documente sensibile neînscrise în registru”2 
 
Raportul de faţă, cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.  1049/2001 de către 
Parlament în cursul anului 2007, este cel de al şaselea prezentat de Birou în vederea aplicării acestei 
dispoziţii. 
 
Datele statistice prezentate în partea finală a documentului permit urmărirea evoluţiei punerii în 
aplicare a acestui regulament pe parcursul ultimilor cinci ani. 
  

II. MĂSURI DE REGELEMENTARE, ADMINISTRATIVE ŞI TEHNICE 

1.  Declasificarea arhivelor confidenţiale mai vechi de 30 de ani 
        

După cum s-a afirmat în raportul anual precedent, pentru punerea în aplicare a 
articolului 53 din Regulamentului (CE) nr. 1700/2003 al Consiliului din 22 
septembrie 2003 privind privind deschiderea către public a arhivelor istorice ale 
Comunității Economice Europene și ale Comunității Europene a Energiei Atomice4, 
prin decizia Secretarului General din 30 ianuarie 2006 (D(2006)3091), cu mandatul 
Biroului, a fost înfiinţată un comitet declasificare a documentelor PE, cu scopul de a 
de înainta propunerile de declasificare a documentelor mai vechi de 30 de ani care se 
găsesc în arhivele Parlamentului European  

 
  Ca urmare a activităţilor acestui comitet din 2007, la 17 noiembrie 2007 Secretarul 

General a adoptat o hotărâre cu privire la declasificarea documentelor incluse în 
„fondul vechi”, care conţin arhivele dnei Veil, preşedintă, precum şi ale preşedinţilor 
anteriori. Arhivele declasificate pentru perioada 1959-1979, prin hotărârea 
Secretarului General menţionată anterior, vor fi deschise accesului public în 2009 (30 
de ani).  

 

                                                 
1 JO L 145, 31.5.2001, p. 43. 
2 Vezi în acest sens rapoartele anterioare ale Parlamentului: PE 324.992/BUR din 23 ianuarie, 2003, PE 
338.930/BUR/NT din 19 februarie 2004, PE 352.676/BUR/ANN din 7 martie 2005, PE 371.089/BUR/ANN din 22 
martie 2006 şi PE 388.097/BUR/ANN din 4 aprilie 2007. 
(http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/application/registre/simpleSearch.faces?language=FR). 
3 Pentru a garanta respectarea regulii perioadei de treizeci de ani prevăzută la articolul 1 alineatul (1), fiecare 
instituție examinează în timp util și nu mai târziu de al douăzeci și cincilea an de la data creării documentului, toate 
documentele clasificate în conformitate cu normele instituției în cauză, pentru a hotărî dacă acestea trebuie să fie sau 
nu declasificate. Documentele care nu sunt declasificate după o primă examinare sunt reexaminate periodic, dar cel 
puțin o dată la cinci ani 
4 JO L 243/1, 27.9.2003. 
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2.      Sesiuni de formare  
 

Unitatea responsabilă de Registrul public şi de prelucrarea cererilor de acces la 
documente, în cooperare cu unităţile responsabile de curier şi arhive, a organizat, la 
fel ca şi în anii anteriori, sesiuni de formare adresate funcţionarilor instituţiei pentru 
familiarizarea acestora cu procedurile în materie de acces public la documente, 
precum şi de gestiune integrală a documentelor. 
 
În mod similar, serviciile informatice responsabile de baza de date Registru au 
organizat sesiuni de pregătire tehnică pentru responsabilii de înregistrarea diferitelor 
tipuri de documente în baza de date. 
 

3.  Registrul electronic 
 
 în decembrie 2007 s-a realizat o nouă versiune a paginii de internet a Registrului 

electronic, care răspunde obiectivelor definite de difuzare, cum ar fi:  
 
 a) adecvarea la cerinţele tehnologice actuale; 

b) îmbunătăţirea prezentării textelor explicative aferente legislaţiei şi 
reglementărilor care se referă la accesul la documente; 

c) reorganizarea treptată a operaţiunilor interne de alimentare pentru 
îmbunătăţirea eficienţei mijloacelor de publicare pe internet a documentelor 
Parlamentului; 

d) armonizarea între Registrul public şi pagina de internet a Parlamentului în 
ceea ce priveşte publicarea documentelor. 

 
 Baza de date intitulată „Registru” este în curs de adaptare în vederea înglobării 

documentelor în limba gaelică. 
 
La sfârşitul anului 2007, baza de date „Registru” conţinea 207 069 referinţe (1 306 
059 fişiere). 90% din documente sunt direct accesibile pe internet . 
 
Sunt disponibile următoarele date referitoare la consultarea site-ului „Registru public 
- Access la documente”, accesibil pe serverul EUROPARL  (medii lunare): 
Numărul de vizitatori: 9 403; Numărul de căutări: 8 510; Numărul de pagini 
vizitate 19 587.  
 

4. Documente sensibile 
 
Regulamentul prevede la articolul 9 un tratament specific pentru documentele aşa-zis 
„sensibile”5. În baza alineatului (3) din acest articol, documentele sensibile nu sunt 
înscrise în Registru decât cu acordul autorităţii de origine. 

                                                 
5 „Documentele sensibile sunt documente emise de instituții sau agențiile create de către acestea, de statele membre, de 
țările terțe sau de organizațiile internaționale, clasificate "TRÈS SECRET/TOP SECRET" (Strict secret), "SECRET" 
(Secret) sau "CONFIDENTIEL" (Confidențial) în temeiul normelor în vigoare în cadrul instituției 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) și, în special, în domeniile siguranței publice, apărării și chestiunilor 
militare” (articolul 9 alineatul (1)) 
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În anul 2007, niciun document sensibil, în sensul articolului 9 din Regulamentul 
(CE) nr. 1049/2001, nu a fost înscris în Registru. 

 
 

III. ANALIZA CERERILOR DE ACCES 

1. Volumul 
  

Spre deosebire de perioada precedentă, se poate observa, pentru exerciţiul curent, o 
stabilizare a numărului total de cereri, concomitent cu o creştere a numărului de 
cereri de acces la documentele nepublice:  
 

 - din 2006 până în 2007, numărul total de cereri a crescut de la  1 917 la 1 865  

 - în ceea ce priveşte cererile referitoare la documentele nepublice (cererile 
iniţiale în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001), 
s-a constat o creştere în cifre absolute (334 spre deosebire de 283 în 2006); în 
termeni relativi, în jur de 18% din numărul total de solicitări primite  

 
Numărul total de cereri confirmate (articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 
 1049/2001) în 2007 a fost de 4.  

 
O singură plângere a fost înaintată Ombudsman-ului european în 2007. 

 

2. Profilul solicitanţilor şi repartiţia geografică 
 

Nu există variaţie în ceea ce priveşte repartiţia cererilor pe categorii 
socioprofesionale, cererile provenind din mediile universitare rămânând, ca şi în 
anii precedenţi, cele mai numeroase - aproximativ 37 % din total.  
 
În cazul repartiţiei după originea geografică, majoritatea cererilor provin din Belgia, 
urmată de Germania şi de Franţa.  
 
Engleza este limba cea mai utilizată pentru redactarea cererilor, fiind urmată de 
franceză şi de germană.  
 
În ceea ce priveşte cele două noi state membre, Bulgaria şi România, numărul 
cererilor introduse de resortisanţii acestora este încă redus. Au fost depuse doar 
câteva solicitări redactate în română şi bulgară.  

 

 3. Domenii de interes  
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Documentele cele mai solicitate sunt cele legislative şi textele adoptate de Parlament, 
inclusiv textele pregătitoare (documentele de lucru ale comisiilor parlamentare), mai 
ales cele din prima legislatură a PE, acestea nefiind disponibile pe internet.  
         
În ceea ce priveşte textele nepublice, adică cele care fac obiectul unei examinări 
prealabile unei posibile consultări, tipurile cele mai solicitate de documente sunt: 
corespondenţa (12%) şi documentele care privesc comitologia (± 7%).
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În cazul documentelor care privesc comitologia, trebuie subliniat că, în urma aplicării 
Deciziei 1999/468/CE6 a Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea 
competențelor de executare conferite Comisiei, Comisia transmite Parlamentului 
respectivele proiecte de acte care privesc comitologia, pentru ca acesta să îşi exercite 
drepturile (de care dispune).  
 
Ca urmare a aplicării Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, mai ales a articolului 11, 
Parlamentul înscrie datele de referinţă ale acestor documente transmise de Comisie în 
Registrul electronic. Comisia, la rândul ei, a stabilit un registru electronic propriu 
pentru documentele care privesc comitologia. Proiectele de măsuri de executare nu 
sunt accesibile în mod direct, ci numai după ce comitetul responsabil şi-a dat avizul, 
pentru a proteja procesul decizional, conform dispoziţiilor articolului 4 alineatul (3) 
din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.  

 
 

IV. EXCEPŢII REFERITOARE LA DREPTUL DE ACCES 

1.  Ponderea răspunsurilor pozitive 
 

În stabilirea procentului de răspunsuri pozitive s-a ţinut cont numai de cereri care au 
vizat documente la care nu s-a cerut accesul anterior şi care au trebuit examinate în 
baza articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În 2007, numărul de cereri 
pentru acest tip de documente a fost de 334.  

 

1.1. Cereri iniţiale 
  

S-a acordat acces total în 294 de cazuri, adică procentul de răspunsuri 
pozitive în stadiul iniţial a fost de 88 % (87 % în cursul exerciţiului anterior). 

 

1.2. Cereri confirmate 
 

După cum s-a afirmat anterior (a se vede la III, punctul 1), în acest an, 
numărul de cereri confirmate este de 4.  

Procentul de confirmare a deciziilor iniţiale a fost de 75%, accesul total fiind 
acordat într-un caz, ca urmare a unei cereri confirmate.  

2. Motive de refuz 
 

În ceea ce priveşte răspunsurile negative (40, din care 8 parţiale) în baza excepţiilor 
de la articolul  4, distribuţia motivelor de refuz este următoarea:  

Principalul motiv de refuz a fost excepţia cu referire la protejarea vieţii private, 
articolul 4 alineatul (1) litera (b) (39,5%), urmat de excepţia referitoare la 
protejarea procesului decizional, articolul 4 alineatul (3) (33%); în acest caz a fost 
vorba de un număr relativ mare de cereri care vizau documente referitoare la 

                                                 
6 JO C 255/4 din 21.10.2006 
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comitologie aflate într-o etapă procedurală în care acestea nu sunt disponibile 
publicului (cf. cap. III). 

 

V. PLÂNGERI ÎNAINTATE OMBUDSMANULUI EUROPEAN ŞI JURISPRUDENŢĂ 
 
Numărul de plângeri la adresa Parlamentului European cu privire la refuzul acestuia de a 
acorda acces la anumite documente rămâne limitat. O nouă plângere, însă, a fost înaintată 
Ombudsmanului în cursul anului 2007.  
 

1. Plângeri în curs de examinare 
 

În momentul de faţă există două dosare de plângere împotriva Parlamentului 
European, în curs de examinare de către Ombudsmanul european: Plângerea 
3643/2005/GK şi Plângerea 655/2006/SAB (a se vedea rapoartele anuale anterioare). 

  

2.  Plângeri noi  
 

În cursul anului 2007, a fost depusă o plângere nouă la Ombudsmanul european: 
 
Plângerea 793/2007 din16.3.2007 
 
Plângerea are ca obiect refuzul de a acorda accesul la documentele administrative 
referitoare la procedura de finanţare a construcţiei clădirilor D4/D5 ale Parlamentului 
European de la Bruxelles. Refuzul s-a bazat pe principiul protejării intereselor 
comerciale, inclusiv protejarea proprietăţii intelectuale (articolul 4 alineatul (2), 
prima liniuţă din Regulament). Documentele provin de la societăţi private şi conţin 
informaţii financiare a căror publicare ar afecta interesele comerciale ale acestor 
societăţi. Parlamentul consideră că informaţiile pe care le deţine în cadrul procedurii 
sunt, prin natura lor, protejate de secretul profesional şi nu pot fi în general făcute 
publice.  

 

3. Hotărârile emise 
 

Până în momentul de faţă, nu a fost introdusă nicio acţiune în justiţie împotriva 
Parlamentului ca urmare a refuzului de a acorda acces la documente în baza 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001. 
 
Cu toate acestea, în perioada de referinţă, au fost emise trei hotărâri importante în 
materie, care se referă la celelalte instituţii.  

                 
 - T-36/04 din 12/09/2007, Association de la presse international (API) c/Comisia, 

cu referire la accesul la „memoriile” depuse de Comisie în acţiunile în instanţă în 
curs şi/sau încheiate. 

 
  Tribunalul recunoaşte că părţile au dreptul să-şi apere interesele independent de 

orice influenţă externă şi că garanţia unui schimb de informaţii şi opinii, în afara 
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oricărei influenţe externe, poate conduce, în scopul bunului mers al justiţiei, la 
neacordarea accesului public la memoriile instituţiilor, atât timp cât conţinutul lor 
nu a făcut obiectul unei dezbateri în faţa judecătorului. În concluzie, atâta vreme 
cât nu a avut loc nicio audiere, Tribunalul admite ca instituţia să refuze accesul 
public la memorii, fără să fi procedat la o examinare concretă a conţinutului lor.  

  În schimb, dacă audierea a avut loc, instituţia are obligaţia să evalueze concret 
fiecare document solicitat pentru a verifica din punct de vedere al conţinutului 
dacă poate fi făcut public sau dacă acest lucru ar putea duce atingere procedurii la 
care se referă.  

 

 - T-194/04 din 08/11/2007, The Bavarian Lager Co.Ltd c/Comisie.  
  Tribunalul a anulat decizia Comisiei de a refuza accesul complet la procesul verbal 
al unei şedinţe organizată în cadrul unei proceduri de infracţiune, invocând principiul protecţiei 
datelor cu caracter personal. Hotărârea reprezintă prima luare de poziţie a unei instanţe 
comunitare cu privire la legătura dintre Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul 
public la documente şi Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și 
privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p.1). Hotărârea afirmă că divulgarea 
numelui unei persoane nu aduce atingere dreptului la viaţă privată a acesteia şi că simpla 
menţionare a numelui unei persoane într-un document nu justifică refuzul de a face public 
respectivul document. Excepţia prevăzută la articolul 4 alineatul (1), litera (b) din 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 nu priveşte decât datele cu caracter personal care pot aduce 
atingere în mod concret şi efectiv respectului pentru viaţa privată şi integritatea persoanei.  

 
 -  C-39/05 P şi C-52/05 P din 29/11/2007, Suède et Maurizio Turco c/Consiliu, cu 

privire la refuzul accesului la un aviz juridic al Serviciului juridic al Consiliului. 
  Concluziile au confirmat faptul că termenul „aviz juridic”, în sensul articolului 4 

alineatul (2) a doua liniuţă din Regulament, se referă nu numai la avizele juridice 
redactate în cadrul procedurilor jurisdicţionale, ci şi avizele juridice referitoare la 
actele legislative. 

   
Informaţii detaliate cu privire la diferitele recursuri şi hotărâri emise se găsesc în 
rapoartele anuale ale Comisiei7 şi Consiliului8.  

  

VI.  ALTE ASPECTE ALE POLITICII PRIVIND TANSPARENŢA  

1.  Accesibilitatea on-line a documentelor legislative  
 

În 2007 a fost concepută o nouă pagină de căutare pe site-ul internet al Parlamentului 
(Europarl) care, alături de Registrul public, permite accesul direct şi mai simplificat 
la documentele comisiilor parlamentare: 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/globalSearch.do?language=FRc 

pe tipuri de documente, procedură sau comisie parlamentară. 

 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 
8 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g 
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Totodată, pentru textele adoptate în plen, există o pagină de internet specială (Cycle 
de vie en séance) care oferă pentru fiecare text adoptat link-uri directe la textele 
depuse, la dezbaterile din plen pe tema respectivă, precum şi (explicaţii cu privire) la 
voturi. 

 2. Caracterul public al procesului decizional 
 

În scopul creşterii vizibilităţii procesului decizional, după cum a fost deja menţionat 
în raportul anual precedent, reuniunile în plen ale Parlamentului sunt accesibile 
(streaming) on-line (cu imagine şi sunet), existând posibilitatea de descărcare a 
anumitor fragmente în toate limbile. 

Există, de asemenea, în curs de dezvoltare un proiect streaming pentru reuniunile 
comisiilor parlamentare. Începând din 2004, au fost difuzate în mod regulat prin 
streaming anumite reuniuni, treptat crescând numărul evenimentelor şi al reuniunilor 
comisiilor respective. Trebuie însă amintite dificultăţile tehnice ale unei asemenea 
întreprinderi, ţinând seama de numărul de limbi acoperite, 23, şi de faptul că 
reuniunile comisiilor parlamentare se desfăşoară în paralel.  

3.  Cooperarea interinstituţională  
 

Comisia interinstituţională prevăzută în baza articolului 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, s-a reunit la nivel politic o dată în cursul anului, 
reuniunea fiind organizată de Parlament. Comisia a examinat mai ales rezultatul 
consultării publice organizate de Comisie, în baza cărţii verzi publicate în aprilie 
2007, pentru a revizui legislaţia referitoare la accesul public la documente9. 

Serviciile responsabile de punerea în aplicare a regulamentului în cele trei instituţii  
au întreţinut, în cursul anului 2007, un dialog susţinut asupra chestiunilor juridice şi 
tehnice. 

 

                                                 
9 A se vedea pagina de internet: http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_fr.htm 
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VII. CONCLUZII 
 
În acest an s-a înregistrat o stabilizare a numărului total de cereri (1 865). În domeniul legislativ 
documentele, sunt din ce în ce mai accesibile şi prin alte mijloace decât Registrul (prin pagini 
speciale de internet), iar acest lucru a contribuit probabil la această stabilizare. 
 
18% (faţă de 15% în exerciţiul precedent ) din total, adică 334 de creri au fost înaintate pentru 
documente care nu au mai fost făcute publice înainte. 
 
Din analiza cererilor pe domenii de interes, rezultă că, la fel ca şi în anul precedent, a crescut 
numărul de cereri pentru documentele aşa-numite de comitologie (± 7%), la fel ca şi pentru 
corespondenţa care nu este accesibilă în mod direct (12%). 
 
Comparativ cu exerciţiile precedent, nu există variaţie în ceea ce priveşte repartiţia cererilor pe 
categorii socioprofesionale. Cele mai numeroase sunt ceerile care provin din mediile academice 
(37%), precum şi cele care provin de la diverse grupuri de interese, ONG-urile şi întreprinderile 
însumând aproape un sfert din numărul de solicitanţi. Limba cea mai folosită este engleza.  
 
Ponderea răspunsurilor pozitive, în cazul documentelor care nu au mai fost făcute niciodată 
publice, a fost de peste 80%. 
 
Cele mai invocate motive de refuz au fost excepţiile referitoare la protejarea vieţii private, 
articolul 4 alineatul (1) litera (b) (39,5%) şi la protejarea procesului decizional, articolul 4 
alineatul (3) (33%) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 datorită creşterii numărului de cereri care 
vizează documentele de comitologie. 
 
În 2007 au fost 4 cereri confirmate (articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001). 
 
O singură plângere nouă a fost înaintată Ombudsmanului european în 2007, ca urmare a refuzului în 
temeiul articolului 4 alineatul (2) prima liniuţă, protejarea intereselor comerciale.  
 

Tribunalul de Primă Instanţă a emis pentru prima dată o hotărâre cu privire la relaţiile dintre 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, privind la accesul public la documente şi Regulamentul 
(CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor 
date. Tribunalul s-a pronunţat în favoarea ipotezei că excepţia prevăzută la articolul 4 alineatul 
(1), litera (b) din Regulamentul 1049/2001 nu se referă decât la datele cu caracter personal care 
pot să aducă atingere respectului pentru viaţa privată şi integritatea persoanei. 

 
În ceea ce priveşte măsurile de reglementare şi administrative, pe 17 noiembrie 2007, Secretarul 
General, la propunerea Comisiei de declasificare a documentelor Parlamentului European, a adoptat 
o decizie privind declasificarea a 80% din documentele incluse în fondul primei Preşedinte a 
Parlamentului direct ales, Doamna Simone Veil.  
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS - Register 2007 
(situation on 31/12/2007) 

 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

637 1106 1245 1814 1917 1865 
 
2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

N/A 165 186 298 283 334 

 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 11 12 103 54 45 
 
4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN IN  2004 : 1 -  2005 : 2  -  2006 : 1  -  2007 : 1 
 
 

Progress of the number of requests introduced through the Register 

                                                 
1   Refusal confirmed (article 4, paragraph 2 of Regulation (CE) n° 1049/2001) 
2   Refusal confirmed (article 4, paragraph 1 b) of Regulation (CE) n° 1049/2001) 
3   Partial access granted in 1 case 
4   Partial access granted in 2 cases 
5   Access granted in 1 case 
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Progression of requests from 2002 to 2007
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BG - - - - - 0,45% 

ES 11,62% 8,35% 8,10% 5,07% 8,05% 5,36% 

CS - - - 0,83% 0,73% 0,80% 

DA 0,78% 0,72% 0,48% 0,55% 0,52% 0,32% 

DE 17,27% 16,70% 15,48% 18,52% 13,09% 10,88% 

ET - - - 0,11% 0,10%  

EL 1,41% 0,81% 1,43% 0,55% 0,94% 1,29% 

EN 28,10% 41,29% 41,03% 43,66% 41,42% 45,42% 

FR 23,39% 16,79% 16,90% 12,57% 21,23% 16,35% 

IT 10,20% 7,45% 6,11% 3,86% 3,91% 5,68% 

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

LT - - - - - 0,11% 

HU - - 0,24% 0,39% 0,73% 0,54% 

MT - - - 0,06% - 0,05% 

NL 3,61% 4,58% 6,59% 9,26% 5,95% 6,92% 

PL 0,31% - 0,63% 1,32% 2,24% 2,31% 

PT 2,04% 1,53% 1,19% 1,27% 1,30% 1,02% 

RO - - - - - 0,95% 

SK - - 0,16% 0,44% 0,68% 0,32% 

SL - - - - 0,21% 0,05% 

FI 0,40% 0,63% 0,47% 0,66% 0,57% 0,27% 

SV 0,78% 1,17% 1,19% 0,66% 0,37% 0,43% 

AUTRES 0,06 0,08 - - 0,10% 0,48% 
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BELGIUM 15,38% 12,93% 15,16% 14,28% 18,10% 15,98% 

BULGARIA - -    -    - - 0,81% 

CZECH REPUBLIC 0,94% 0,63% 1,03% 1,43% 1,41% 1,39% 

DENMARK 1,57% 1,8% 0,87% 0,88% 0,83% 0,91% 

GERMANY 14,6% 18,31% 16,75% 15,05% 14,50% 11,26% 

ESTONIA - 0,09% - 0,11% 0,16% 0,27% 

GREECE 1,73% 1,44% 1,90% 1,10% 1,25% 2,41% 

SPAIN 8,48% 7,72% 6,90% 4,41% 4,69% 5,68% 

FRANCE 13,34% 10,50% 11,83% 9,87% 13,09% 10,35% 

IRELAND 0,63% 1,62% 0,87% 1,27% 0,73% 1,82% 

ITALY 11,30% 9,25% 7,46% 4,36% 5,06% 8,74% 

CYPRUS - 0,27% 0,08% 0,44% 0,21% 0,27% 

LATVIA 0,31% 0,18% 0,16% 0,22% 0,89% 0,05% 

LITHUANIA 0,16% 0,27% 0,32% 0,17% - 0,05% 

LUXEMBURG 0,16% 1,35% 1,43% 0,83% 2,03% 2,20% 

HUNGARY 0,16% 0,36% 1,51% 0,99% 0,89% 0,75% 

MALTA 0,16% 0,27% 0,24% 0,44% 0,16% 0,11% 

THE NETHERLANDS 3,92% 4,13% 4,52% 9,10% 7,41% 9,71% 

AUSTRIA 2,35% 1,53% 1,35% 3,69% 1,25% 1,72% 

POLAND 1,26% 1,17% 1,98% 3,03% 3,23% 3,27% 

PORTUGAL 2,83% 1,71% 1,59% 1,16% 1,62% 0,91% 

ROMANIA - -    -    - - 1,74% 

SLOVENIA - 0,54% 0,08% - 0,37% 0,27% 

SLOVAKIA 0,16% 0,54% 0,16% 0,55% 0,78% 0,38% 

FINLAND 0,78% 0,72% 0,71% 1,10% 0,99% 0,43% 
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SWEDEN 1,10% 1,71% 2,38% 1,05% 0,83% 0,91% 
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

UNITED KINGDOM 6,91% 6,28% 5,63% 9,59% 5,53% 6,86% 

CANDIDATE COUNTRIES 
(Croatia,Turkey) 

0,47% 1,89% 2,62% 3,64% 3,96% 1,18% 

THIRD COUNTRIES 8,63% 9,61% 10,79% 7,00% 7,51% 0,05% 

NON SPECIFIED 2,67% 3,23% 1,67% 4,24% 2,50% 10,08% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

CIVIL SOCIETY 
(Lobbies, industry, NGO, 
consultants, etc.) 

20,96% 27,36% 24,57% 20,59% 21,39% 21,95% 

JOURNALISTS 1,72% 2,12% 1,71% 6,47% 2,88% 2,86% 

LAWYERS 5,84% 3,37% 5,35% 4,04% 6,48% 6,49% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

38,14% 35,36% 35,95% 34,60% 39,39% 36,69% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

5,84% 4,91% 3,53% 2,79% 3,49% 4,03% 

PUBLIC AUTHORITIES 
(other than EU institutions) 8,59% 5,39% 7,17% 4,27% 5,10% 4,61% 

MPE, MPE ASSISTANT 1,03% 2,31% 1,59% 1,84% 1,33% 1,30% 

OTHERS 
(Pensioners, 
unemployed, etc.) 

17,87%% 19,17% 20,14% 25,40% 19,94% 22,08% 
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8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 
 
 

  20021  20032   20043 20054  20065 20076 

ARTICLE 4.1a) PROTECTION 
PUBLIC INTEREST  

12,50% 13,16%      6,25% 

ARTICLE 4.1b) PROTECTION 
PRIVACY AND INTEGRITY OF 
THE INDIVIDUAL 

12,50% 23,68% 63,64% 77,78% 24,44% 39,58% 

ARTICLE 4.2.1E PROTECTION 
COMMERCIAL INTEREST 

      1,85%  8,88% 10,42% 

ARTICLE 4.2.2E PROTECTION 
COURT PROCEEDINGS AND 
LEGAL ADVICE 

75% 60,53% 18,18% 12,96% 24,44 % 8,33% 

ARTICLE 4.2.3E PROTECTION 
INSPECTIONS AUDITS 

    18,18% 1,85%  2,08% 

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

  2,63%   5,56% 40% 33,33% 

ARTICLE 4.5 VETO MEMBER 
STATES 

        2,22 %  

 

                                                 
1   Total number of refusals: 9    -    Partial access: 0 
2   Total number of refusals: 27   -    Partial access: 3 
3   Total number of refusals: 11 -    Partial access: 5 
4   Total number of refusals: 54 -    Partial access: 20 
5    Total number of refusals: 36 -    Partial access: 9 
6     Total number of refusals: 40 -    Partial access: 8 
 



 

NT\719142RO.doc G/28 PE402.460/BUR/ANN. 

 RO 

 
9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION 

1049/2001  
 
 

 20021  20032   20043 20054  20065 20076 

NON-IDENTIFIED DOCUMENTS  
 76,36% 50,63% 66,13% 43,94% 31,88% 30,30%

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  7,27% 1,27% 1,61% 9,85% 5,80% 0,76% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER ORGAN  16,36% 48,10% 32,26% 8,33% 5,07% 3,03% 

REQUEST WITHDRAWN  
 - - -  3,03% 12,32% 8,33% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  - - -  34,85% 44,93% 57,58%

 

                                                 
1 Total number of refusals: 55 
2 Total number of refusals: 77 
3 Total number of refusals: 62 
4 Total number of refusals: 78 
5 Total number of refusals : 138 
6 Total number of refusals : 132 
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10.  TYPE OF DOCUMENTS  
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
 % % % % % 
1. Documents  relating to parliamentary activity 35,61   34,60 0,08  46,22   48,25 0,05  42,39 0,12  

Rules of Procedure  0,80   0,25      0,32   0,41  
Members' activities  0,70   2,90   7,53   3,84 0,11  2,89  

Member's declarations of financial interests   0,50   0,08   0,22   0,11   0,12 
Parliamentary questions and answers   0,20   2,82   7,31   3,40   2,59 
Written declarations (Art. 116)            0,22   0,18 

Plenary Documents  22,94 22,84  20,08 2,90  24,45 7,31  29,68   25,29  
Agendas            0,05    
Tabled texts (motions for resolution/reports)   0,10   8,96   9,71   12,04   9,61 
Amendments      0,50   0,22   1,08   0,77 
Adopted Texts (including Interinstitutional Agreements)      6,64   6,79   14,42   11,67 
Minutes         0,07   0,59   0,47 
Verbatim report of proceedings (debates)      0,91   0,67   1,40   2,3 
Roll-call votes      0,17   0,22   0,05   0,47 

Committees and Delegations  1,91   4,98 3,15  9,91 7,53  9,12   9,62  
Agendas            0,05   0,12 
Working documents         0,52   6,32   4,36 
Communications to Members   0,10   0,17   0,07   0,49   0,18 
(Draft) opinions      0,41   0,15   0,27   0,59 
Draft reports         0,67   0,70   1,59 
Amendments      0,17   0,22   0,32   0,47 
Minutes      0,83   0,45   0,38   0,83 
Verbatim - tapes   1,81   0,25   0,30   0,54   0,88 

Conciliation     0,08      0,54   0,29  
Studies/Research Notes     2,24   1,79   1,35   2,3  
Political bodies  9,25 9,15  2,66 1,33  2,54 1,79  3,35   3,43  

Bureau      1,08   0,75   2,97   2,36 
Conference of Presidents            0,16   0,29 
Conference of Committee Chairmen               0,06 



 

NT\719142RO.doc I/28 PE402.460/BUR/ANN. 

RO 

Quaestors   0,10   0,25      0,22   0,12 
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2. General information documents 11,17   42,83   29,38   22,03   20,34 0,12  

Press            0,11   0,24 
Legislation      24,90   17,23   12,69   11,62 
Official Publications      0,58   0,89   3,56   2,77 
UE Policies      4,65   2,61   1,51   1,65 
Competitions/Recruitment      0,08   0,30   0,43   0,29 
Treaties      5,81   3,43   1,13   1,24 
Official Journal      2,24   1,42   1,03   0,88 
Tenders/Grants      0,50   0,22   0,54   0,77 
Activities PE/UE (Bulletin)   10,16   3,07   2,68   0,38   0,29 
Composition PE   1,01   1   0,60   0,65   0,47 

3. Documents of other institutions 28,07   6,55  0,66 5,44  0,67 10,75   12,74   
Council      1,33   1,34   0,54   0,71 
Commission      4,56   3,43   9,94   11,62 
Economic and Social Committee (ESC)            0,11   0,12 
Committee of Regions (CoR)                
Court of Justice            0,16   0,29 
Court of Auditors (CA)         0,07       
European Investment Bank (EIB)                

4. Third parties documents 11,27   10,21   13,12   12   14,16   
Correspondence   5,43   7,05   10,44   9,94   12,15 
Petitions   0,70   1,58   1,19   0,92   1,12 
Political Groups            0,43   0,18 
Member States documents   0,60   0,25   0,45   0,22   0,18 
Third countries documents            0,11    
International organisations documents   4,53   1,33   1,04   0,38   0,53 

5. Administrative documents 1,41   0,42   0,90   1,24   1,53 0,06  
Legal opinions         0,30   0,38   0,35 
Administration bodies / Personal dossiers            0,86   0,94 
Award of contract      0,25         0,18 

6. Other 7,75   2,24   2,68   1,51   2,30   
7. Non-identified document 4,73   3,15   2,24   4,21   5,66   
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