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I. INTRODUCERE 

 
Prezentul raport, referitor la anul 2010, vizează punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul 
public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei1. Acest raport a 
fost elaborat în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din regulamentul respectiv și cu 
articolul 104 alineatul (7) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.  

 
Raportul prezintă informații legate de aspectele practice ale accesului public la documentele 
Parlamentului în 2010 și, în special, legate de registrul public de documente ale Parlamentului 
și de diversele modificări administrative și tehnice intervenite în urma revizuirii 
Regulamentului de procedură. Raportul prezintă, de asemenea, informații legate de plângerile 
adresate Ombudsmanului European, recursurile în justiție și jurisprudența aferentă, atrăgând 
atenția, în special, asupra hotărârii Curții din 29 iunie 2010 în cauza Bavarian Lager. 
 
Tabelurile de la sfârșitul documentului conțin statistici privind soluționarea cererilor de acces 
și consultarea site-ului internet al Parlamentului.  

 

II. DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE ȘI SITE-UL REGISTRULUI ELECTRONIC 

1. Noua listă a categoriilor de documente direct accesibile și revizuirea normelor 
Parlamentului în ceea ce privește accesul la documente 

Astfel cum s-a menționat în raportul anual 2009, în urma intrării în vigoare, în iulie 20092, a 
noului Regulament de procedură al Parlamentului European, Biroul a adoptat, la 8 martie 
2010, o listă revizuită a categoriilor de documente ale Parlamentului direct accesibile 
publicului (fosta anexă XV la Regulamentul de procedură, adoptată la momentul respectiv de 
ședința plenară). 
 
În conformitate cu noile dispoziții ale articolului 104 alineatul (3) din Regulamentul de 
procedură, această listă figurează pe site-ul internet al Parlamentului, la rubrica „Informații 
privind accesul la documente”.  
 
Alegerea adoptării acestei liste de către Birou mai degrabă decât de ședința plenară relevă de 
dorința de a asigura un grad maxim de flexibilitate la realizarea unor eventuale modificări ale 
listei. 
 
În ceea ce privește decizia din 28 noiembrie 2001 (actualizată de mai multe ori), care 
stabilește normele interne ale Parlamentului privind punerea în aplicare a Regulamentului nr. 
1049/2001, aceasta a fost înlocuită, la nivel formal, de noi versiuni ale unor diverse texte de 
bază și, la nivelul substanței, de practicile introduse și de învățămintele trase în ultimii ani. 
Prin urmare, a fost prezentat Biroului un nou text revizuit în vederea adoptării unor noi norme. 
Principalele modificări propuse privesc: 

                                                 
1 JO L 145, 31.5.2001, p. 43.     
2 Decizia din 5 mai 2009 (P6_TA(2009)0359) 
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− o actualizare formală a referirilor și a trimiterilor la textele de bază, precum Tratatul de la 
Lisabona și cea mai recentă versiune a Regulamentului de procedură al Parlamentului 
European, 

− eliminarea părților care doar reluau aspecte de fond ale Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 
și îngreunau astfel în mod inutil textul, 

− revizuiri care țin seama de evoluția site-ului internet al Parlamentului European și de 
legătura existentă în cadrul acestuia către registrul electronic, 

− considerentele care clarifică domeniul exact de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1049/2001 în ceea ce privește cererile funcționarilor și ale deputaților, regulile care 
reglementează accesul altor instituții la documente și distincția dintre documente și simple 
informații,  

− în sfârșit, modificările realizate la nivelul alocării responsabilităților de soluționare a 
cererilor de acces la documente sensibile în vederea stabilirii unei distincții clare între 
cererile inițiale și cererile de confirmare, primele intrând în competența vicepreședintelui 
responsabil, iar celelalte în competența Biroului.  

2. Registrul electronic: conținut îmbunătățit, căutare mai simplă    

2.1. O nouă pagină internet  

În 2010, accentul s-a pus pe îmbunătățirea paginii internet a registrului în ceea ce privește 
calitatea documentelor puse la dispoziție, viteza de căutare și ergonomia.  

 
Noua interfață este mai convivială, fără a renunța însă la funcțiile de căutare (simplă, avansată, 
pe tip de document) cu care utilizatorii s-au obișnuit deja. Principala inovare privește 
posibilitatea de a tria și de a restrânge rezultatele prin utilizarea unor criterii de selecție, 
precum autorul, legislatura, anul, tipul de document, autoritatea. 

 
Prin utilizarea acestor criterii, la prezentarea rezultatelor, noua interfață afișează nu doar 
numărul total de rezultate obținute în limba de căutare aleasă de utilizator, ci și numărul total 
de documente corespunzătoare disponibile în alte versiuni lingvistice. 
  
În plus, căutarea inițială continuă să fie afișată în partea de sus a paginii de rezultate, ceea ce 
permite verificarea în orice moment a punctului de plecare care a condus la lista de documente 
afișate. Lista poate fi afișată în ordine ascendentă sau descendentă, în funcție de dată sau de 
referința documentului.  
 
Alte îmbunătățiri efectuate includ o viteză de căutare mult mai mare, posibilitatea de a efectua 
o căutare utilizând cuvinte-cheie din titlu sau din textul documentelor și posibilitatea (foarte 
utilă pentru a avea o privire de ansamblu asupra unui subiect) de a reconstitui un dosar prin 
utilizarea legăturilor dintre documentele care fac parte dintr-o anumită procedură. Un ajutor 
suplimentar este oferit de funcția de autocompletare a cuvintelor („predictive typing”). 
 
Pentru abonații la lista de distribuție, este acum posibilă obținerea mai multor tipuri de 
documente prin crearea unui singur profil de utilizator. 
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În fine, noua interfață este adaptată utilizării de către persoane care suferă de diverse 
dizabilități, de exemplu de către personale cu deficiențe de vedere, care nu pot naviga cu 
ajutorul tastaturii, al mouse-ului sau al ecranului. 
 
Toate aceste modificări reflectă atât dorințele exprimate de către utilizatorii care au participat 
în 2009 la o anchetă privind gradul lor de satisfacție la utilizarea registrului electronic (a se 
vedea pagina 4 din raportul anual 2009, pe site-ul registrului), cât și voința Parlamentului de a 
aplica o politică a transparenței tot mai activă. 

2.2. Un conținut îmbunătățit și restructurat  

În ceea ce privește varietatea de documente disponibile, evoluția contextului interinstituțional 
și intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona au avut ca rezultat: 

− crearea unor noi categorii (de exemplu, acte delegate și acte de punere în aplicare, avize 
motivate ale parlamentelor naționale, documente legate de procedura bugetară) și  

− modificări sau îmbunătățiri ale categoriilor existente, în special în ceea ce privește 
documentele de ședință (amendamente la rapoarte, la documentele B și C și la rezoluțiile 
comune), actele adoptate în ședință plenară (texte provizorii disponibile acum în mod 
individual, precum și în format de colecție zilnică), întrebările deputaților adresate 
organelor Parlamentului [articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul de procedură], care 
sunt publicate împreună cu răspunsurile, sau documentele redactate de către delegațiile 
parlamentare, a căror publicare nu a fost încă automatizată. 

 
Creșterea numărului întrebărilor parlamentare (întrebări cu solicitare de răspuns scris, articolul 
117 din Regulamentul de procedură), care s-a dublat practic în comparație cu 2009, a condus 
la modificarea procedurii de încărcare a documentelor odată cu trecerea la numerotarea cu 
șase cifre.  

 
Au fost demarate și alte lucrării pregătitoare în vederea extinderii varietății de documente 
disponibile: de exemplu, publicarea automată a textelor adoptate (în versiune finală), 
publicarea stenogramelor definitive ale ședințelor (în toate versiunile lingvistice) și 
îmbunătățirea acoperirii lingvistice (21 de limbi în loc de două) pentru întrebările din timpul 
adresat întrebărilor (articolul 116 din Regulamentul de procedură); fiecare întrebare va fi 
publicată, de aici înainte, împreună cu răspunsul său. 

 
La 31 decembrie 2010, baza de date a registrului conținea 362 217 referințe (ce corespund la 2 
386 485 de documente dacă se iau în considerare toate versiunile lingvistice, având în vedere 
că fiecare referință din registru include toate versiunile lingvistice ale unui anumit document), 
adică cu aproape 20% mai multe decât în 2009; 90% din documente pot fi descărcate direct de 
pe internet, în conformitate cu dispozițiile articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 
1049/2001.  
 
Datele referitoare la consultarea site-ului „Registrul public - Acces la documente”, accesibil de 
pe serverul Europarl, se prezintă astfel (cifre medii lunare): numărul de vizite: 10 629; 
numărul de pagini vizitate: 19 573; numărul de căutări cu criterii specifice: 5617.  
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3.  Documente sensibile 

La articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se stabilește un regim special de 
soluționare a cererilor privind documentele „sensibile”3. Conform alineatului (3) de la acest 
articol, documentele sensibile se înscriu în registru numai cu acordul autorității de origine. 

 
La articolul 17 alineatul (1) din acest regulament se precizează că în raportul anual trebuie să 
figureze numărul de documente sensibile neînscrise în registru. În 2010 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 global 

Numărul total de cereri de acces soluționate de unitatea competentă în decursul anului 2010 a 
fost de 1139.  

  
Numărul cererilor privind documente nepublicate la momentul respectiv [cereri inițiale în 
sens strict, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001] a fost de 268, 
(273 în 2009), adică 23,5% din numărul total de cereri soluționate.  

 
Au existat cinci cereri de confirmare [în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 
1049/2001] ca urmare a unui refuz inițial de acordare a accesului la documente.  

2. Profilul solicitanților și repartizarea geografică 

În ceea ce privește categoriile socioprofesionale ale solicitanților, numărul cel mai mare de 
cereri provine, în continuare, din mediul academic și reprezintă 40% din numărul total de 
cereri, acest procent fiind similar cu cel din 2009.  
 
În ceea ce privește originea geografică (state membre ale UE) a solicitanților, repartizarea este 
foarte asemănătoare cu cea din anii precedenți: aproximativ 20% din cereri au provenit de la 
persoane/organisme din Belgia, 14% de la persoane/organisme din Franța și 12% din 
Germania. Cererile provenite din țări terțe au reprezentat aproximativ 10% din totalul 
cererilor. 
 
Limba cea mai folosită pentru redactarea cererilor a fost engleza (45%), urmată de franceză 
(24%), de germană (11%) și de spaniolă (aproape 7%), ceea ce confirmă tendința observată în 
ultimii ani de creștere semnificativă a procentului de cereri redactate în engleză. 
  

                                                 
3 ‘(…) „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 ceea ce privește domeniile de interes, statisticile privind consultarea paginii de internet a 
registrului și cererile de documente (nefăcute publice) indică faptul că cele mai multe cereri 
privesc categorii precum corespondența, întrebările parlamentare și documentele de 
„comitologie”. 

 

IV. APLICAREA EXCEPȚIILOR LA DREPTUL DE ACCES 

1. Proporția de răspunsuri pozitive 

Procentajul răspunsurilor pozitive la cererile (268) de acces la documente al căror conținut nu 
fusese divulgat în prealabil a fost de 91% (244), opt cereri (3%) primind acordul pentru un 
acces parțial. Acest procentaj confirmă tendința în creștere (o mai mare transparență) din 
ultimii ani. 

 
Procentul de decizii care au confirmat răspunsul inițial la cererile de confirmare a fost de 
100% 8toate cele cinci cereri de confirmare fiind respinse). Pentru trei din cererile de 
confirmare a fost acordat un acces parțial în faza inițială. Trei din cele cinci cereri de 
confirmare se refereau la avize juridice, iar celelalte două la documente administrative interne. 
Este semnificativ faptul că trei din cele cinci cereri de confirmare au fost făcute de funcționari 
ai Parlamentului European, această situație făcând obiectul noilor norme prezentate Biroului 
privind accesul public la documentele Parlamentului (a se vedea mai jos).  

2. Numărul și motivul refuzurilor Problema cererilor din interiorul 
Parlamentului 

Numărul refuzurilor de acordare a accesului în temeiul excepțiilor stabilite la articolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 a fost de 24 (în comparație cu 33 în 2009). Motivele de 
refuz se clasifică în mod similar cu anii precedenți.  
 
Motivul principal de refuz l-a constituit excepția privind protejarea procesului de decizie, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3) (37%), urmat de excepția privind protejarea vieții 
private, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) (25%), și de excepția privind 
protejarea procedurilor judiciare și a consultanței juridice, în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) a doua liniuță (12%).  

 
În cadrul Parlamentului, cererile de acces la documente prezentate în special de deputați sau 
de asistenții acestora și de funcționari (sau de alte categorii de personal intern) reprezintă o 
sursă de conflict deoarece sunt bazate pe înțelegerea greșită a filosofiei regulamentului în 
cauză, a destinatarilor acestuia și a domeniului de aplicare a procedurilor pe care le prevede.  

 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 nu acoperă cererile de acces în temeiul unor drepturi 
speciale acordate de alte texte comunitare, cum ar fi Statutul funcționarilor, Regulamentul de 
procedură al Parlamentului, Regulamentul financiar, Regulamentul privind protecția datelor 
etc. Mai exact, deputații pot invoca articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, iar 
funcționarii dispun, pe lângă posibilitatea de a utiliza arhivele și bazele de date interne, de cea 
de a invoca articolul 25 și articolul 90 alineatul (1) din Statutul funcționarilor.  
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Deciziile Parlamentului privind cererile depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 
produc efecte erga omnes, adică divulgarea unui document unui deputat sau unui funcționar 
echivalează cu publicarea documentului respectiv pe internet. În multe cazuri, deputații sau 
funcționarii în cauză nu urmăresc acest scop și nu înțeleg de ce regulile care se aplică 
publicului larg nu li se aplică și lor. 

 
Prin urmare, atunci când administrația ia în considerare cererile funcționarilor în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, aceștia primesc de multe ori mai puține informații decât 
cele pe care le-ar obține prin depunerea unei cereri în temeiul Statutului funcționarilor sau prin 
utilizarea instrumentelor de căutare interne menționate mai sus.  

 
Această situație nesatisfăcătoare se datorează nu numai înțelegerii greșite fundamentale a 
conceptului de acces public la documente, ci și diferențelor în ceea ce privește termenele 
impuse de articolele 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, pe de o parte, și de Statutul 
funcționarilor, în special articolul 25 și articolul 90 alineatul (1), pe de altă parte.  

 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 acordă Parlamentului 15 zile lucrătoare pentru a răspunde 
cererilor, acest termen putând fi prelungit, în anumite cazuri, cu încă 15 zile lucrătoare. În 
schimb, articolul 25 din Statutul funcționarilor nu menționează niciun termen, iar articolul 90 
impune un termen de patru luni. Această diferență motivează funcționarii să utilizeze 
procedura în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, care implică termene foarte scurte, 
în detrimentul celei prevăzute de Statutul funcționarilor, chiar dacă aceasta din urmă este cea 
care li se aplică cu predilecție. 

 
În același fel, deputații nu beneficiază pe deplin de drepturile lor instituționale atunci când 
depun cereri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001. În cazul în care aceștia utilizează 
procedurile special prevăzute pentru a răspunde nevoilor lor în calitate de deputați obțin un 
rezultat mai bun. Articolul 5 din Regulamentul de procedură al Parlamentului le conferă 
dreptul de a consulta orice document al Parlamentului sau al unei comisii (cu excepția 
documentelor personale și a cazurilor prevăzute în Regulamentul de procedură). 

 
 

V. PLÂNGERI PREZENTATE OMBUDSMANULUI EUROPEAN, RECURSURI ÎN 
JUSTIȚIE ȘI HOTĂRÂRI ALE INSTANȚELOR 

1. Plângeri prezentate Ombudsmanului European4 

 În 2010, Ombudsmanul a închis plângerile 2682/2008/MAD (accesul la statistici privind 
concediile medicale ale deputaților) și 793/2007/(WP)BEH (probleme imobiliare) fără să 
constate o situație de administrare defectuoasă din partea Parlamentului.  

 
O nouă plângere (900/2010/MF) a fost depusă în 2010 în legătură cu refuzul de a pune la 
dispoziție documente ale Parlamentului. Plângerea a fost depusă de un funcționar al 
Parlamentului și se referă la accesul la documente interne (un aviz juridic și un raport de 
audit). 

                                                 
4 Pentru informații mai detaliate în privința plângerilor, consultați 

http://www.ombudsman.europa.eu/ro/cases/home.faces;jsessionid=A0B2EDFE774EF733F632D83CDC720F1B 
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2. Recursuri în justiție 

În 2010 a fost intentat un recurs în justiție împotriva unei decizii a Parlamentului luate în 
aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001: cauza T-190/10, Egan and 
Hackett/Parlamentul European5.  

3. Hotărâri ale instanțelor 

În 2010 au fost pronunțate nouă hotărâri (ordonanțele și concluziile avocatului general nu sunt 
citate) cu privire la accesul la documente: 

− în cauzele conexate T-355/04 și T-446/04, Co-Frutta Soc. coop./Comisia, hotărârea din 
19 ianuarie 2010 referitoare la excepția privind protecția intereselor comerciale ale unui terț 
și acordul prealabil al statului membru;  

− în cauza C-362/08 P, Internationaler Hilfsfonds e V/Comisia, hotărârea din 
26 ianuarie 2010 referitoare la conceptul de „act atacabil” în sensul articolului 230 TCE; 

− în cauza T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Comisia, hotărârea din 9 iunie 2010 
referitoare la excepția privind protecția obiectivelor activităților de anchetă și de audit, la 
excepția privind protecția intereselor comerciale, la excepția privind protecția procesului 
decizional și la excepția privind protecția consultanței juridice; 

− în cauza C-139/07 P, Comisia/Tsechische Glaswerke Ilmenau GmbH, hotărârea din 
29 iunie 2010 referitoare la protecția obiectivelor activităților de anchetă și cerința ca statul 
membru în cauză să examineze conținutul fiecărui document la care a fost solicitat accesul; 

− în cauza C-28/08 P, Comisia/Bavarian Lager, hotărârea din 29 iunie 2010 referitoare la 
protecția datelor personale; 

− în cauzele conexate C-514/07 P, C-528/07 P și C-532/07 P, Regatul Suediei/Comisia, 
hotărârea din 21 septembrie 2010 referitoare la accesul la memoriile depuse de către 
Comisie în cadrul unor proceduri judiciare în fața Curții și a Tribunalului; 

− în cauza T-439/08, Kalliope Agapiou Joséphidès/Comisia și Agence exécutive ‘Éducation, 
audiovisuel et culture’ (EACEA), hotărârea din 21 octombrie 2010 referitoare la 
documentele provenind de la un terț, la excepția privind protecția vieții private și a 
integrității individului și la excepția privind protecția intereselor comerciale; 

− în cauza T-474/08, Dieter C. Umbach/Comisia, hotărârea din 21 octombrie 2010 referitoare 
la accesul la documente privind un contract încheiat în cadrul programului TACIS și la 
diferendul dintre reclamant și Comisie în fața unei instanțe civile belgiene; 

− în cauzele conexate C-92/09 și C-93/09 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare 
formulată de Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania), hotărârea din 9 noiembrie 2010 
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și la publicarea informațiilor 
referitoare la beneficiarii ajutoarelor agricole; 

− în cauzele T-494/08 - T-500/08 și T-509/08, Ryanair Ltd./Comisia, hotărârea din 
10 decembrie 2010 referitoare la accesul la documente privind procedurile de control al 

                                                 
5 A se vedea http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:161:0055:0056:RO:PDF  
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ajutoarelor de stat și la excepția referitoare la protecția obiectivelor activităților de inspecție, 
de anchetă și de audit; 

 
O evoluție semnificativă a fost înregistrată în jurisprudența Curții de Justiție (în cauza 
C-28/08P din 29 iunie 2010 referitoare la Bavarian Lager, menționată anterior): Curtea a 
infirmat hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 8 noiembrie 2007 (din cauza T-194/04) 
cu privire la problema fundamentală a relației dintre Regulamentele (CE) nr. 1049/2001 și 
nr. 45/2001, respectiv la relația dintre două principii fundamentale ale dreptului european: 
transparența (articolul 15 din TFUE), pe de o parte, și protecția datelor cu caracter personal 
(articolul 16 din TFUE), pe de altă parte. În hotărârea sa, Curtea de Justiție a constatat că cele 
două regulamente urmăresc obiective diferite, astfel încât, atunci când fac publice documente 
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, instituțiile trebuie să respecte în același timp 
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001, întrucât punerea la dispoziție de informații prin 
intermediul publicării de documente constituie prelucrare de date cu caracter personal în 
sensul Regulamentului (CE) nr. 45/2001. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și 
toate instituțiile Uniunii care, în urma adoptării Tratatului de la Lisabona, au obligația de a se 
conforma principiului transparenței, trebuie să țină seama în prezent de toate consecințele 
acestei noi jurisprudențe. 

 
Pentru informații detaliate cu privire la diversele căi de atac și hotărâri, se face trimitere și la 
rapoartele anuale ale Comisiei6 (parte la majoritatea cauzelor) și ale Consiliului7, cât și la site-
ul Curții de Justiție8. 

 

VI. ASPECTE INTERINSTITUȚIONALE 

1. Noul registru al transparenței 

Ca parte a Inițiativei sale europene pentru transparență, Comisia a demarat discuții cu privire 
la activitatea de lobby, scopul fiind acela de a identifica în mod mai precis actorii și grupurile 
de interese care pot fi implicate în pregătirea și adoptarea actelor legislative de către instituțiile 
UE. Întrucât Comisia și Parlamentul9 s-au pronunțat pentru crearea unui registru comun, a fost 
înființat un grup de lucru cu misiunea de a analiza implicațiile unui astfel de registru pentru 
toți reprezentanții grupurilor de interese cu acces la Consiliu, Comisie sau Parlament, precum 
și posibilitatea elaborării unui cod comun de conduită.   

 
În 2010, Comisia și Parlamentul au ajuns la un acord politic în cadrul grupului de lucru, care a 
redactat un proiect de acord cu privirea la crearea „registrului al transparenței”. Acesta va 
înlocui registrele actuale ale cele două instituții referitoare la grupurile de interese.  
 
Comisia pentru afaceri constituționale a Parlamentului examinează în prezent acest dosar în 
temeiul articolului 127, pe baza unui proiect de raport (raportor: Carlo Casini). După 

                                                 
6   http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm  
7   http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=305&lang=ro 
8   http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
9  Rezoluția Parlamentului European din 8 mai 2008 privind dezvoltarea cadrului de reglementare a 

activităților reprezentanților de interese (persoane care desfășoară activități de lobby) în instituțiile 
europene (P6_TA(2008)0197) 
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adoptarea proiectului de acord în ședința plenară (programată pentru mai 2011), registrul 
comun ar trebui să intre în vigoare în iunie 2011.  
 
Scopul acestui nou registru comun al transparenței este de a propune un sistem de tip „ghișeu 
unic” pentru organizațiile care doresc să se înregistreze ca grupuri de interese și pentru 
cetățenii care doresc să afle mai multe despre persoanele fizice sau juridice care acționează ca 
reprezentanți ai grupurilor de interese. Cei care doresc pot consulta lista completă a grupurilor 
de interese implicate în modelarea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii. 
 
Registrul acoperă toate activitățile desfășurate în vederea influențării procesului decizional din 
cadrul instituțiilor UE. Toți reprezentații media, ai grupurilor de reflecție, ai societăților 
comerciale, ai contractanților sau făcând parte din inițiative independente care doresc să ia 
parte la dezbaterile asupra politicilor vor fi invitați să se înscrie în registru. Legitimațiile de 
acces în clădirile Parlamentului vor fi acordate numai organizațiilor și persoanelor înscrise în 
registru. 

2. Cooperarea interinstituțională 

Serviciile administrative responsabile de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1049/2001 din cele trei instituții au avut contacte periodice cu privire la aspectele juridice 
și practice legate de punerea în aplicare a regulamentului, care prevede la articolul 15 
alineatul (1) că: „[i]nstituțiile dezvoltă bune practici administrative cu scopul de a facilita 
exercitarea dreptului de acces garantat de prezentul regulament.” 

Comitetul interinstituțional prevăzut la alineatul (2) al aceluiași articol nu s-a reunit la nivel 
politic în 2010.  

   

VII.  CONCLUZII  

În prezent, registrul electronic conține 362 217 referințe (2 386 485 de documente dacă sunt 
luate în calcul toate versiunile lingvistice); 90% din documente sunt direct accesibile pe 
internet.  

 
1139 de documente a fost solicitate în 2010 pe site-ul registrului. Ușoara tendință 
descrescătoare observată în ultimii ani este probabil rezultatul direct al disponibilității pe 
internet a unui număr din ce în ce mai mare de documente, chiar prin registrul electronic, care 
prezintă un număr de referințe în creștere, și prin alte pagini specializate ale serverului 
Europarl. 

 
În ceea ce privește repartizarea solicitanților pe categorie socioprofesională, solicitările din 
partea mediului academic (în special cercetători universitari) rămân în continuare cele mai 
numeroase (40%). Limba cea mai utilizată pentru formularea cererilor este engleza, urmată de 
franceză și de germană, acest model fiind recurent.  

 
273 de cereri (23,5% din total) au vizat documente nepublicate până la acel moment. Rata 
de răspunsuri pozitive pentru această categorie a fost de 91%: accesul total a fost permis în 
236 de cazuri, iar accesul parțial în 8 cazuri (a se vedea tabelul 8 anexat la raport). 
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Ca și în 2008, cererile de acces la documente nepublicate până la acel moment au vizat în 
principal documente referitoare la comitologie și corespondența. 

 
Accesul total sau parțial a fost refuzat în 24 de cazuri. Motivul de refuz cel mai des invocat 
(37% din cazuri) este excepția referitoare la protejarea procesului decizional [articolul 4 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001]. Acest lucru se explică prin faptul că 
numeroase cereri de acces vizează documente de comitologie, iar textele măsurilor de aplicare 
se pun la dispoziția publicului numai după decizia comisiei responsabile. În consecință, 
solicitantul unor asemenea documente primește mai întâi un refuz, însă obține accesul după o 
anumită perioadă. Următorul motiv invocat cel mai frecvent (în 25% din cazuri) a fost 
protejarea vieții private - a datelor cu caracter personal [articolul 4 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001]. Aceste procentaje sunt foarte similare celor din 2009 (a se 
vedea tabelul 8 anexat la raport). 

 
Au existat cinci cereri de confirmare [în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001] ca urmare a unui refuz inițial de acordare a accesului la documentele în cauză.  

 
 În 2010, Ombudsmanul a închis plângerile 2682/2008/MAD și 793/2007/(WP)BEH fără să 
constate o situație de administrare defectuoasă din partea Parlamentului. O nouă plângere 
(900/2010/MF) a fost depusă în 2010 în legătură cu refuzul de a pune la dispoziție documente 
ale Parlamentului. 

 
 

În 2010 a fost intentat un recurs în fața Curții de Justiție împotriva unei decizii a 
Parlamentului adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 referitoare la excepția 
privind protecția datelor cu caracter personal.  

 
O evoluție semnificativă a fost înregistrată în jurisprudența Curții de Justiție (în cauza 
C-28/08P din 29 iunie 2010 referitoare la Bavarian Lager, menționată anterior): Curtea a 
infirmat hotărârea Tribunalului de Primă Instanță (din cauza T-194/04) cu privire la problema 
fundamentală a relației dintre Regulamentele (CE) nr. 1049/2001 și nr. 45/2001, respectiv la 
relația dintre două principii fundamentale ale dreptului european: transparența (articolul 15 din 
TFUE), pe de o parte, și protecția datelor cu caracter personal (articolul 16 din TFUE), pe de 
altă parte. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și toate instituțiile Uniunii care, în 
urma adoptării Tratatului de la Lisabona, au obligația de a se conforma principiului 
transparenței, trebuie să țină seama în prezent de toate consecințele acestei noi jurisprudențe. 
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ANEXE 
 

Statistici privind CERERILE DE ACCES LA DOCUMENTE și 
consultarea Registrului electronic (situația la 31/12/2010) 

 
 
1. NUMĂRUL TOTAL DE DOCUMENTE CERUTE PE SITE-UL REGISTRULUI 

ELECTRONIC  
 
 

2008 2009 2010 

1300 1260 1139 

 
 
 
2. NUMĂRUL DE CERERI INIȚIALE REFERITOARE LA DOCUMENTE NEPUBLICATE  
 

 

2008 2009 2010 

237 273 268 

 
 
3. NUMĂRUL DE CERERI DE CONFIRMARE 
 
 

2008 2009 2010 

131 3 5 

 
 
4. PLÂNGERI ADRESATE OMBUDSMANULUI  
 
 

2008 2009 2010 

1 0 1 

 
 

                                                 
1  Acces parțial acordat în patru cazuri și acces total acordat într-un caz. 
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5. LIMBA FOLOSITĂ DE SOLICITANT 
 
 

LIMBĂ 2008 2009 2010 

BG 0,77% 0,48% 1,93 % 

ES 5,62% 7,38% 6,59 % 

CS 0,23% 0,40% 0,81 % 

DA 1% 0,48% 0,61 % 

DE 12,77% 20,95% 10,74 % 

ET -  0,10 % 

EL 0,69% 0,56% 0,20 % 

EN 50,54% 37,06% 45,69 % 

FR 14,31% 18,89% 23,81 % 

IT 5,31% 4,60% 3,44 % 

LV 0,08%  0,10 % 

LT 0,08% 0,08% 0,10 % 

HU 0,54% 0,40% 0,81 % 

MT -  0,00 % 

NL 2,31% 3,25% 2,63 % 

PL 2,38% 1,35% 0,71 % 

PT 0,85% 1,11% 0,71 % 

RO 0,38% 0,95% 0,41 % 

SK 0,46% 0,56% 
- 
 

SL -  
- 
 

FI 0,38% 0,24% 0,10 % 

SV 1,31% 1,27% 0,51 % 

ALTA -  
- 
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6. REPARTIZAREA GEOGRAFICĂ A SOLICITANȚILOR 
 

 Țara 2008 2009 2010 

BELGIA 21,08% 15,16% 20,57 % 

BULGARIA 1% 0,56% 2,03 % 

REPUBLICA CEHĂ 0,46% 0,63% 1,42 % 

DANEMARCA 1,15% 0,95% 1,62 % 

GERMANIA 11,77% 20,40% 12,46 % 

ESTONIA - 0,16% 0,10 % 

GRECIA 1,31% 0,48% 1,01 % 

SPANIA 4,77% 7,14% 4,46 % 

FRANȚA 9,85% 11,51% 14,08 % 

IRLANDA 2,38% 1,27% 1,32 % 

ITALIA 6% 5,32% 4,86 % 

CIPRU 0,46% 0,16% 0,10 % 

LETONIA 0,23% 0,16% - 

LITUANIA 0,23% 0,16% 0,20 % 

LUXEMBURG 2,46% 4,44% 5,67 % 

UNGARIA 0,46% 0,56% 0,91 % 

MALTA 0,15% 0,32% 0,30 % 

ȚĂRILE DE JOS 3,38% 3,41% 4,96 % 

AUSTRIA 1,08% 1,59% 1,62 % 

POLONIA 2,92% 1,83% 1,01 % 

PORTUGALIA 1% 0,87% 0,51 % 

ROMÂNIA 0,92% 1,27% 0,71 % 

SLOVENIA 0,46% 0,08% - 

SLOVACIA 0,54% 0,56% 0,10 % 

FINLANDA 0,77% 0,24% 0,20 % 

SUEDIA 1,77% 1,75% 1,93 % 

REGATUL UNIT 12,92% 8,73% 6,48 % 

ȚĂRI CANDIDATE  0,46% 0,32% 0,30 % 

ȚĂRI TERȚE 10% 9,92% 10,94 % 

NESPECIFICATĂ - 0,08% 0,10 % 
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7. PROFILUL PROFESIONAL AL SOLICITANȚILOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil profesional 2008 2009 2010 

 SOCIETATEA CIVILĂ 
 (a se vedea tabelul detaliat de mai jos) 54,06% 21,75% 20,47% 

 JURNALIȘTI 0,11% 3,35% 7,12% 

 AVOCAȚI 0,43% 13,11% 15,93% 

 MEDIUL ACADEMIC 
 Cercetare universitară 27,41% 41,36% 38,47% 
 
 MEDIUL ACADEMIC  
 Biblioteci 2,28% 1,42% 2,33% 

 AUTORITĂȚI PUBLICE  
 (altele decât instituțiile UE) 8,88% 13,62% 8,81% 

 DEPUTAȚI ÎN PE, ASISTENȚI AI ACESTORA 1,41% 1,52% 1,55% 

 ALTE PROFILURI 
 (pensionari, șomeri etc.) 5,42% 3,86% 5,31% 

SOCIETATEA CIVILĂ 2009 2010 

 MEDIU 2,80% 5,70% 

 Alte grupuri de interese 12,15% 9,49% 

 Industrie / Sectorul comercial 79,44 81,01% 

 ONG-uri 5,61% 3,80% 
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8. REFUZURI ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 4 DIN REGULAMENTUL NR. 1049/2001  
 
 

Refuz 20082 20093 20104 

Articolul 4 alineatul (1) litera (a) - 
PROTECȚIA INTERESULUI PUBLIC   

2,08% 5,26% 12,5% 

Articolul 4 alineatul (1) litera (b) - 
PROTECȚIA VIEȚII PRIVATE ȘI 
INTEGRITĂȚII INDIVIDULUI 
 

21,88% 26,31% 
25% 

Articolul 4 alineatul (2) prima liniuță - 
PROTECȚIA INTERESELOR COMERCIALE 

1,04% 2,63% 8,3% 

Articolul 4 alineatul (2) a doua liniuță - 
PROTECȚIA PROCEDURILOR JUDICIARE 
ȘI A CONSULTANȚEI JURIDICE 

2,08% 10,52% 12,5% 

Articolul 4 alineatul (2) a treia liniuță - 
PROTECȚIA ACTIVITĂȚILOR DE 
INSPECȚIE, DE ANCHETĂ ȘI DE AUDIT 

15,63% 15,78% 4,0% 

Articolul 4 alineatul (3) - PROTECȚIA 
PROCESULUI DECIZIONAL AL UNEI 
INSTITUȚII 

57,29% 39,47% 37,5% 

 

                                                 
2 Total refuzuri: 47 -  Acces parțial: 5 cazuri în etapa inițială și 4 cazuri în etapa de confirmare. 
3 Total refuzuri: 39 -  Acces parțial: 6 cazuri în etapa inițială. 
4 Total refuzuri: 24 -  Acces parțial: 8 cazuri în etapa inițială. 
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9. CONSULTAREA REGISTRULUI ELECTRONIC 
 

A. Documente înscrie în Registru 
 

Total documente Referințe Dosare 

Decembrie 2008 262 000 1 682 774 

Decembrie 2009 310 760 1 998 330 

Decembrie 2010 362 217 2 386 485 
 

 
B. Statistici privind consultarea site-ului „Acces la documente” de pe 

Europarl  
 

2010 Total Pe lună 

Rezultate 234 873 19 573 

Interogări 67 403 5 617 

Vizite 123 228 10 269 

 
 

C. Cele mai frecvente criterii de căutare  

 

Căutare după criterii 

59%
17%

10%

11%
3%

Tip de document Cuvinte în titlu ReferinŃă Dată Autor
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D. Căutare după criteriul „Tip de document”  
 
 

 
 
 
 
 

 

Activitate parlamentară 

22%

10%

7% 
5% 5% 5% 4% 3% 

3% 
3%

2%

1%

30%

Întrebări scrise

Texte adoptate (ediŃie definitvă)

Rapoarte 

Întrebări scrise prioritare 
 Amendamente la proiecte de raport

 Proiecte de raport

Întrebări pt. timpul afectat întrebărilor

Propuneri de rezoluŃii

Răspunsuri la întrebări scrise

Amendamente la documentele A

Texte consolidate (prima lectură)

Întrebări orale

Altele

Activitate neparlamentară 

15%

16%

17%18%

16%

18%

Comunicat de presă

Documente COM /SEC 
Comitologie

CorespondenŃa oficială 

CorespondenŃa Parlamentului 

Altele
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