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I. INLEDNING 
 
I artikel 17.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 
om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar1 fastställs 
följande: ”Varje institution skall årligen offentliggöra en rapport för föregående år, vilken skall ta 
upp det antal fall då institutionen har avslagit ansökningar om tillgång till handlingar, skälen för 
dessa avslagsbeslut samt antalet känsliga handlingar som inte har registerförts.”2 
 
I denna rapport redogör vi för hur parlamentet genomfört förordning (EG) nr 1049/2001 under 
2007. Detta är den sjätte rapporten som presidiet lagt fram om tillämpningen av denna bestämmelse. 
 
Statistiken i slutet av rapporten gör det möjligt att följa hur genomförandet av förordningen 
utvecklats under de fem föregående åren.  
  

II. RÄTTSLIGA, ADMINISTRATIVA OCH TEKNISKA ÅTGÄRDER 

1.  Öppnande av sekretessbelagda arkiv som är äldre än 30 år 
        

För att genomföra artikel 53 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1700/2003 av den 
22 september 2003 om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 om 
öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemenskapens och 
Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv4 har generalsekreteraren, 
såsom angavs i den föregående rapporten, med mandat från presidiet fattat ett beslut 
(30 januari 2006 (D(2006)3091) om inrättandet av en kommitté för offentliggörande 
av parlamentets handlingar, vilken har till uppgift att lägga fram förslag till hur man 
ska offentliggöra handlingar i Europaparlamentets arkiv som är över 30 år gamla.  

 
  Kommitténs arbete under 2007 ledde till att generalsekreteraren den 

17 november 2007 antog ett beslut om hävning av sekretessen för handlingar i 
Veilarkivet som består av talman Simone Veils och tidigare talmäns arkiv. Arkiv från 
1958–1979 kommer att öppnas för allmänheten 2009 (efter 30 år) till följd av 
generalsekreterarens beslut.   

 

2. Utbildning  
 

Enheten med ansvar för det offentliga registret för handlingar och behandlingen av 
ansökningar om tillgång till handlingar har precis som tidigare år i samarbete med 
enheten för korrespondens med medborgarna och centrumet för arkiv och 
dokumentation ordnat utbildningstillfällen för parlamentets tjänstemän för att de ska 

                                                 
1 EUT L 145, 31.5.2001, s. 43. 
2 Se parlamentets tidigare rapporter, PE 324.992/BUR av den 23 januari 2003, PE 338.930/BUR/NT av den 
19 februari 2004, PE 352.676/BUR/ANN. av den 7 mars 2005, PE 371.089/BUR/ANN av den 22 mars 2006 och 
PE 388.097/BUR/ANN av den 4 april 2007 
(http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/application/registre/simpleSearch.faces?language=SV). 
3 För att säkerställa iakttagandet av den 30-årsregel som föreskrivs i artikel 1.1 skall varje institution, i god tid och 
senast under det 25:e året efter tidpunkten för handlingens tillkomst, granska alla handlingar som har sekretessbelagts 
i enlighet med den berörda institutionens bestämmelser för att avgöra om sekretessen skall hävas. Handlingar för vilka 
sekretessen inte hävts vid en sådan första granskning skall regelbundet och minst vart femte år granskas på nytt. 
4 EUT L 243, 27.9.2003, s. 1. 
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kunna bekanta sig med den verksamhet som rör allmänhetens tillgång till handlingar 
och hanteringen av handlingarna. 
 
Samtidigt har IT-avdelningarna med ansvar för registret gett teknisk utbildning till 
dem som ansvarar för att registrera de olika typerna av handlingar i databasen. 
 

3.  Dataregister 
 
 En ny version av registret lades ut på nätet i december 2007. Den nya versionen 

uppfyller de fastställda målen för spridning av handlingar:  
 
 a) Den är förenlig med de gällande tekniska rekommendationerna. 

b) Förklaringarna till lagtexterna och bestämmelserna om tillgång till handlingar 
förbättrades. 

c) De som matar in handlingarna i registret kommer stegvis att omorganiseras 
för att effektivera publiceringen av parlamentets handlingar på Internet. 

d) Publiceringen av handlingar i registret och på parlamentets webbsidor 
kommer att göras mer enhetlig. 

 
 Registret håller på att anpassas till handlingar på iriska. 

 
I slutet av 2007 innehöll registret 207 069 referenser (1 306 059 filer). 90 procent av 
handlingarna finns direkt tillgängliga på Internet. 
 
Sifferuppgifterna för det offentliga registret och tillgång till handlingarna på 
Europarls webbsida är följande (medeltal per månad): Antalet besök: 9 403. Antalet 
sökningar: 8 510. Antalet besökta sidor: 19 587.  
 

4. Känsliga handlingar 
 
I artikel 9 i bestämmelserna fastställs det att så kallade ”känsliga” handlingar ska 
behandlas på ett särskilt sätt5. Enligt artikel 9.3 ska känsliga handlingar registreras 
endast om den varifrån handlingen härrör gett sitt samtycke. 
 
År 2007 lades ingen känslig handling i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) 
nr 1049/2001 in i registret. 

 
 

                                                 
5 ”En känslig handling är en handling som härrör från institutionerna eller organ som har upprättats av dem eller från 
medlemsstaterna, tredje länder eller internationella organisationer och som i enlighet med den berörda institutionens 
bestämmelser klassificerats som "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" eller "CONFIDENTIEL" och som skyddar 
Europeiska unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters väsentliga intressen på de områden som omfattas av 
artikel 4.1 a, i synnerhet allmän säkerhet, försvar och militära frågor” (artikel 9.1). 
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III. GENOMGÅNG AV ANSÖKNINGARNA OM TILLGÅNG 

1. Volym 
  

I år har man i jämförelse med föregående år märkt att det totala antalet ansökningar 
stabiliserats. Antalet ansökningar om icke-officiella handlingar har dock ökat:  
 

 – från 2006 till 2007 sjönk antalet ansökningar från 1 917 till 1 865  

 – ansökningarna om icke-officiella handlingar (ursprungliga ansökningar som 
lagts fram i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1049/2001) ökade 
absolut sett (till 334 från 283 år 2006); relativt sett uppgick de till cirka 
18 procent av de totala ansökningarna.  

 
Antalet bekräftande ansökningar (artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001) var 4 
år 2007.  

 
Ett klagomål lämnades in till ombudsmannen 2007. 

 

2. Ansökarnas profil och geografiska spridning 
 

Ansökningarnas fördelning på socialgrupp och yrke varierar inte särskilt mycket. De 
flesta ansökningarna kom, precis som under tidigare år, från universitetsvärlden 
(cirka 37 procent av samtliga ansökningar).  
 
Om man ser till ansökningarnas geografiska ursprung kom de flesta från Belgien, 
följt av Tyskland och Frankrike. 
 
De flesta ansökningar hade gjorts på engelska, följt av franska och tyska.  
 
Ansökningarna från medborgare i de två nya medlemsstaterna Bulgarien och 
Rumänien är ännu få. Några ansökningar på rumänska och bulgariska har dock 
lämnats in.  

 

 3. Intresseområden 
  

De handlingar som mest efterfrågas är lagstiftning och texter som parlamentet 
antagit, inklusive förberedande texter (arbetsdokument från utskotten), särskilt från 
Europaparlamentets första valperioder, eftersom dessa handlingar inte finns 
tillgängliga på Internet.  
 
De flesta icke-officiella texter som efterfrågas, det vill säga texter som man måste 
granska innan de kan lämnas ut, är korrespondens (12 procent och handlingar 
från kommittéförfarandet (ca 7 procent). 
 
När det gäller handlingar från kommittéförfarandet är det viktigt att komma ihåg att 
kommissionen, i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG6 om de förfaranden som 
ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, till 
parlamentet ska överlämna de förslag till rättsakter som berör kommittéförfarandet så 
att parlamentet kan utöva sina rättigheter.  

                                                 
6 EUT C 255, 21.10.2006, s. 4. 
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I enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001, särskilt artikel 11, inför parlamentet 
hänvisningarna för dessa handlingar som kommissionen överlämnat i registret. 
Kommissionen har också inrättat ett särskilt register för handlingar som hör till 
kommittéförfarandet. Förslagen till genomförandeåtgärder är direkt tillgängliga först 
när den ansvariga kommittén avgett sitt yttrande. På detta sätt försöker man skydda 
beslutsprocessen i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.3 i förordning (EG) 
nr 1049/2001.  

 
 

IV. TILLÄMPNINGEN AV UNDANTAGEN FRÅN RÄTTEN TILL TILLGÅNG 

1.  Positiva svar 
 

Vid beräkningen av andelen positiva svar har man endast beaktat ansökningar som 
rör handlingar som inte offentliggjorts tidigare och som man var tvungna att granska 
i ljuset av de undantag som anges i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001. År 2007 
uppgick dessa ansökningar till 334 st.  

 

1.1. Ursprungliga ansökningar 
  

Full tillgång gavs i 294 fall. Procentandelen positiva svar i det ursprungliga 
skedet uppgår därför till 88 procent (87 procent under det föregående året). 

 

1.2. Bekräftande ansökningar 
 

Antalet bekräftande ansökningar år 2007 var 4 (se punkt III.1).  

Procentandelen bekräftande ursprungliga ansökningar var 75 procent. Full 
tillgång gavs i ett fall, till följd av en bekräftande ansökan.  

2. Skäl för avslag  
 

Vad gäller de negativa svaren (40 st, varav 8 delvis negativa svar) enligt 
undantagen i artikel 4 var skälen för avslag följande: 

Det främsta skälet för avslag var undantaget gällande skydd för den enskildes 
privatliv (artikel 4.1 b) (39,5 procent), följt av undantaget gällande skydd av 
beslutsförfarandet, artikel 4.3 (33 procent). Detta beror på det relativt höga antalet 
ansökningar rörande handlingar från kommittéförfarandet som befinner sig i ett 
skede i förfarandet där handlingarna ännu inte kan lämnas ut till allmänheten (jämför 
kapitel III). 
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V. KLAGOMÅL TILL OMBUDSMANNEN OCH RÄTTSPRAXIS 
 
Antalet klagomål mot parlamentet för att den sökande inte beviljats tillgång till vissa 
handlingar är få. Ett nytt klagomål lämnades dock in till ombudsmannen under 2007.   
 

1. Klagomål under behandling 
 

För närvarande håller ombudsmannen på att behandla två klagomål mot parlamentet.  
Klagomål 3643/2005/GK och klagomål 655/2006/SAB (se tidigare årsrapporter). 

  

2.  Nya klagomål 
 

Ett nytt klagomål hade lämnats in till ombudsmannen under 2007. 
 
Klagomål 793/2007 av den 16 mars 2007 
 
Klagomålet gäller vägran att lämna ut ett flertal administrativa handlingar som rör 
finansieringen av byggandet av Europaparlamentets D4/D5-byggnader i Bryssel.  
Avslaget baserade sig på skydd av affärsintressen, inklusive immateriella rättigheter 
(artikel 4.2 första strecksatsen). De efterfrågade handlingarna kom från privata 
företag och innehöll ekonomiska uppgifter. Om uppgifterna hade offentliggjorts hade 
det skadat dessa företags ekonomiska intressen. Parlamentet anser att uppgifter som 
man fått kännedom om under ett förfarande är affärshemligheter som man inte 
offentliggör för allmänheten.  

 

3. Domar 
 

Hittills har inget rättsligt förfarande inletts mot parlamentet till följd av att någon 
vägrats tillgång till handlingar på grundval av förordning (EG) nr 1049/2001. 
 
Under referensperioden har det dock avkunnats tre viktiga domar, där de övriga 
institutionerna är inblandade. 

  
 –  T-36/04 av den 12 september 2007, Association de la presse international (API) 

mot kommissionen som handlar om att få tillgång till ”inlagor” från kommissionen 
i pågående och avslutade rättsliga ärenden. 

 
  Förstainstansrätten erkänner att parterna har rätt att försvara sina intressen 

oberoende av all yttre påverkan. För att utväxling av information och åsikter ska 
kunna ske utan någon yttre påverkan i syfte att säkerställa att domstolsförfarandet 
förlöper korrekt, kan det emellertid vara nödvändigt att undanhålla 
institutionernas inlagor från allmänhetens tillgång så länge som argumenten i 
dessa inte har tagits upp till diskussion vid domstolen. Sammanfattningsvis kan 
man alltså säga att så länge som domstolsförhandlingarna inte ägt rum godkänner 
förstainstansrätten att en institution vägrar att lämna ut sina inlagor utan att 
konkret först granska innehållet i dem. 

  Efter att domstolsförhandlingarna hållits är institutionerna däremot skyldiga att 
göra en konkret prövning av samtliga handlingar som begärts för att undersöka 
innehållet och se om det kan offentliggöras eller om ett offentliggörande skulle 
skada det rättsförfarande som handlingarna rör.  
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 – T-194/04 av den 8 november 2007, The Bavarian Lager Co.Ltd mot 
kommissionen.  

  Förstainstansrätten ogiltigförklarade kommissionens beslut att vägra tillgång till 
det fullständiga protokollet från ett sammanträde, vilket hade hållits i samband 
med ett fördragsbrottsförfarande, på grundval av principen om skydd av 
personuppgifter. Denna dom utgör en gemenskapsdomstols första 
ställningstagande om förhållandet mellan förordning (EG) nr 1049/2001 om 
allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens 
handlingar och förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter 
och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).  
Enligt domen skadar offentliggörande av en persons namn inte nödvändigtvis 
denna persons privatliv. Att en persons namn nämns i en handling är inte ett skäl 
för att vägra lämna ut handlingen.  Undantaget i artikel 4.1 b i förordning (EG) 
nr 1049/2001 rör endast personliga uppgifter som konkret och faktiskt kan skada 
respekten för privatlivet och en persons integritet.  

 
 –  C-39/05 P och C-52/05 P av den 29 november 2007, Sverige och Maurizio Turco 

mot rådet, om vägran att ge tillgång till ett rättsligt yttrande från rådets rättstjänst. 
  I slutsatserna bekräftas det att termen ”rättsligt yttrande” i enlighet med artikel 4.2 

andra strecksatsen i förordningen inte enbart omfattar rättsliga yttranden som 
utarbetats inom ramen för rättsliga förfaranden utan också rättsliga yttranden över 
lagstiftningsakter. 

   
Detaljerade uppgifter om de olika förfarandena och domarna finns i 
kommissionens7 och rådets8 årsrapporter.  

  

VI. ÖVRIGA INSYNSASPEKTER 

1.  Tillgången till lagtexter på nätet   
 

År 2007 lanserades en ny söksida på parlamentets webbplats (Europarl) som vid 
sidan av registret gör det möjligt att på ett enkelt sätt särskilt leta rätt på handlingar 
från parlamentets utskott: 

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

På denna sida kan man söka efter handlingar, enligt dokumenttyp, förfarande eller 
parlamentsutskott. 

 

När det gäller texter som antagits i plenum erbjuder en särskild webbsida 
(Dokumentgång i plenum) för varje antagen text direktlänkar till den framlagda 
texten, debatterna i plenum om ämnet, omröstningarna och röstförklaringarna. 

 2. Offentliggörande av beslutsprocessen 
 

För att förbättra insynen i beslutsprocessen kan parlamentets sammanträdesperioder 
ses och höras på nätet (streaming), vilket redan meddelades i den föregående 
årsrapporten. Valda delar kan laddas ner på samtliga språk. 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm 
8 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=sv&id=305&mode=g&name= 
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Man håller också på att utveckla webbsändningar från utskottssammanträdena. Sedan 
2004 har man regelbundet sänt ut vissa sammanträden, och också stegvis ökat antalet 
sända evenemang och utskottssammanträden. I detta fall bör man understryka de 
tekniska svårigheter som en utveckling av detta slag medför, eftersom 23 språk är 
inblandade och parlamentsutskotten sammanträder samtidigt.   

3.  Samarbete mellan institutionerna 
 

Den interinstitutionella kommittén, som inrättats i enlighet med artikel 15.2 i 
förordning (EG) nr 1049/2001, sammanträder på politisk nivå en gång under året. 
Sammanträdet organiseras av parlamentet. Kommittén har särskilt behandlat 
resultatet från den offentliga utfrågning som kommissionen anordnade på grundval 
av en grönbok som offentliggjordes i april 2007 inför översynen av lagstiftningen 
rörande allmänhetens tillgång till handlingar9. 

De enheter som är ansvariga för genomförandet av förordningen i de tre 
institutionerna förde under 2007 en ständig dialog om juridiska och tekniska frågor. 

 

                                                 
9 Se webbsida: http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.htm 
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VII. SLUTSATSER 
 
Under året kunde man konstatera en stabilisering av det totala antalet ansökningar om tillgång 
(1865). På lagstiftningsområdet kan man i allt fler fall få tillgång till handlingarna på andra sätt än 
genom registret (bland annat genom särskilda Internetsidor). Detta har troligen bidragit till att 
antalet ansökningar har stabiliserats. 
 
Totalt 18 procent (15 procent under det föregående året), med andra ord 334 ansökningar, gällde 
handlingar som inte offentliggjorts tidigare. 
 
En analys av ansökningarna per intresseområde visar, precis som under det föregående året, en 
ökning av ansökningarna rörande handlingar som rör det s.k. kommittéförfarandet (cirka 
7 procent) samt rörande korrespondens som inte är direkt tillgänglig (12 procent). 
 
Ansökningarnas fördelning på socialgrupp och yrke varierar inte särskilt mycket jämfört med 
tidigare år. De flesta ansökningarna kom från universitetsvärlden (37 procent) samt från olika 
intressegrupper, frivilligorganisationer och företag som utgör nästan en fjärdedel av alla 
ansökningar. De flesta ansökningar görs på engelska. 
 
Andelen positiva svar, om man enbart ser till ansökningar rörande handlingar som aldrig 
offentliggjorts, är mer än 80 procent. 
 
Det främsta skälet för avslag var undantaget gällande skyddet för den enskildes privatliv 
(artikel 4.1 b) (39,5 procent) och undantagen gällande skydd av beslutsförfarandet, artikel 4.3 
(33 procent) i förordning (EG) nr 1049/2001, till följd en ökning av antalet ansökningar rörande 
handlingar inom kommittéförfarandet. 
 
Antalet bekräftande ansökningar (artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001) var 4 st år 2007. 
 
Ett nytt klagomål lämnades in till ombudsmannen 2007, till följd av att en ansökan avslagits på 
grundval av artikel 4.2 första strecksatsen om skydd av affärshemligheter.  
 
Förstainstansrätten tog för första gången ställning till förhållandet mellan förordning (EG) 
nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens 
handlingar och förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna 
och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana 
uppgifter.  Förstainstansrätten ansåg att undantaget i artikel 4.1 b i förordning (EG) nr 1049/2001 
endast rör personliga uppgifter som kan skada respekten för privatlivet och en persons integritet. 
 
Vad gäller de rättsliga och administrativa åtgärderna antog generalsekreteraren den 
17 november 2007 på förslag av Europaparlamentets kommitté för offentliggörande av handlingar 
ett beslut om att offentliggöra 80 procent av de handlingar som fanns i Simone Veils, talman för det 
första direktvalda parlamentet, arkiv. 
 



 

A 

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 

Progression of requests from 2002 to 2007

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Total
Requests

2002

Total
Requests

2003

Total
Requests

2004

Total
Requests

2005

Total
Requests

2006

Total
Requests

2007

                                                 
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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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% 

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 
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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   25,2
9 

 

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 
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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