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GENERALSEKRETERAREN

Bryssel den 23 januari 2003

Meddelande till presidiet

Ärende: Granskning av genomförandet inom Europaparlamentet under 2002 av
förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar

SAMMANFATTNING

I artikel 17.1 i förordning nr 1049/2001 föreskrivs att “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.”

Parlamentets årsrapport skall i enlighet med artikel 172.7 i arbetsordningen utarbetas av
ansvarigt parlamentsutskott, det vill säga utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt
rättsliga och inrikes frågor, “på grundval av upplysningar från presidiet och andra källor”, och
läggas fram för kammaren.

Detta meddelande innehåller presidiets förslag till bidrag till utarbetandet av årsrapporten.

Centrala punkter är parlamentets register och de ansökningar om tillgång till parlamentets
handlingar som mottagits från allmänheten, för vilka statistik lämnas.

Viss bakgrundsinformation lämnas också om de väsentliga interna administrativa åtgärder som
blev nödvändiga inom parlamentet för att bestämmelserna i förordningen skulle kunna uppfyllas.
För att täcka förordningens tillämpningstid från första början behandlas här även perioden
mellan den 3 juni och den 31 december 2001.

Slutligen innehåller meddelandet ett förslag till beslut från generalsekreteraren om att
behörigheten att begära yttranden från rättstjänsten och uppgiftsskyddsombudet i samband med
förslag om att avslå en ansökan eller en bekräftande ansökan delegeras till chefen för
registerenheten.



PE 324.892/PRES. 2/11 NT\486998SV.doc

SV

1. Inledning

Förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets
och kommissionens handlingar (härefter kallad förordningen) antogs den 30 maj 2001. Den
trädde i kraft den 3 juni 2001 och började tillämpas den 3 december 2001. Genom
förordningen infördes nya viktiga rättigheter avseende allmänhetens tillgång till
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar och den innebar ett mycket
viktigt steg mot större öppenhet och transparens i de europeiska institutionernas arbete.

Förordningens huvudpunkt var kravet att varje institution senast den 3 juni 2002 skulle
upprätta ett offentligt register över sina handlingar. Datum för när förordningen skulle
börja tillämpas, det vill säga den 3 december 2001, innebar emellertid också att varje
institution var tvungen att vidta åtgärder för att se till att alla ansökningar om tillgång till
handlingar från allmänheten kunde handläggas från och med detta datum, det vill säga
innan registren togs i bruk.

I artikel 17.1 i förordning nr 1049/2001 föreskrivs att “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.”

Parlamentets årsrapport skall i enlighet med artikel 172.7 i arbetsordningen utarbetas av
ansvarigt parlamentsutskott, det vill säga utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter
samt rättsliga och inrikes frågor, “på grundval av upplysningar från presidiet och andra
källor”, och läggas fram för kammaren.

Detta meddelande innehåller presidiets förslag till bidrag till utarbetandet av årsrapporten.
Centrala punkter är parlamentets register och de ansökningar om tillgång till parlamentets
handlingar som mottagits från allmänheten, för vilka statistik lämnas. Viss
bakgrundsinformation lämnas också om de väsentliga interna administrativa åtgärder som
blev nödvändiga inom parlamentet för att bestämmelserna i förordningen skulle kunna
uppfyllas. För att täcka förordningens tillämpningstid från första början behandlas här även
perioden mellan den 3 juni och den 31 december 2001.

2. Administrativa åtgärder

a) 3 juni - 31 december 2001

Under perioden mellan juni och december 2001, alltså från den 3 juni då förordningen
trädde i kraft till den 3 december då den skulle börja tillämpas, antogs ett stort antal
bestämmelser som var nödvändiga för förordningens genomförande inom parlamentet.

Först och främst antog plenarsammanträdet den 13 november 2001, i enlighet med
artikel 18.1 i förordningen, en rad ändringsförslag till arbetsordningen på grundval av ett
betänkande från Hanja Maij-Weggen. Genom de tio ändringsförslagen till arbetsordningen,
främst till artiklarna 171-173, löstes ett antal frågor som lämnats öppna i förordningen.
Samtidigt upphävde man genom den resolution som åtföljde ändringsförslagen besluten
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från 1997 och 1998 om allmänhetens tillgång till parlamentets handlingar och om avgifter
för tillhandahållande av mycket omfattande handlingar.

De viktigaste bestämmelser som infördes genom ändringsförslagen var följande:

 En definition av begreppet “parlamentets handlingar” i samband med allmänhetens
tillgång till handlingar. “Parlamentets handlingar” definierades som handlingar som
har “utarbetats eller mottagits av innehavare av uppdrag som avses i kapitel III,
parlamentets styrande organ, utskott eller interparlamentariska delegationer eller av
parlamentets generalsekretariat”.

 En definition av de handlingar som inte anses omfattas av parlamentets ansvar i
enlighet med förordningen. Det gäller handlingar som utarbetats eller mottagits av
enskilda ledamöter eller politiska grupper, om de inte lagts fram i enlighet med
arbetsordningen.

 Bestämmelser om vissa typer av handlingar som skall vara direkt tillgängliga via ett
register. Dessa handlingar skall godkännas av parlamentet och bifogas
arbetsordningen som bilaga (se nedan).

 Hänvisning till den interinstitutionella kommitté som enligt artikel 15 i förordningen
skall inrättas vid eventuella meningsskiljaktigheter mellan institutionerna beträffande
en handlings konfidentiella karaktär.

Den ändrade arbetsordningen lade emellertid också en del viktiga uppgifter på presidiet.
Presidiet skulle fastställa vilka myndigheter som skall ansvara för behandling av
ursprungliga ansökningar samt anta beslut om bekräftande ansökningar och ansökningar
om känsliga handlingar. Tillsynen över hur ansökningar om tillgång till handlingar
behandlas skulle dessutom åvila en av de vice talmännen.

Presidiet uppfyllde en stor del av sina uppgifter genom att vid sitt sammanträde den
28 november 2001 anta allmänna bestämmelser för behandlingen av ansökningar från
allmänheten om tillgång till Europaparlamentets handlingar1. Presidiets beslut delades in i
sex avsnitt. Avsnitt I gäller registret, uppgifterna för den enhet som har i uppgift att
förvalta registret och direkt tillgång till handlingar eller tillgång efter inlämnande av en
ansökan. I detta avsnitt införs också principen om att den enhet som har i uppgift att
förvalta registret skall ansvara för den administrativa handläggningen av ansökningar om
tillgång till handlingar. Även registrering och arkivering av handlingar tas upp i detta
avsnitt.

I avsnitten II och III behandlas ursprungliga och bekräftande ansökningar om tillgång till
handlingar. Beslut om avslag på en ansökan skall fattas av generalsekreteraren. Varje
avslag skall tillställas parlamentets presidium för kännedom. Det ankommer på
parlamentets presidium att besvara varje bekräftande ansökan, men denna befogenhet kan
dock delegeras till ansvarig vice talman. Både när det gäller avslag på ansökan och
bekräftande ansökningar får generalsekreteraren höra rättstjänsten och
uppgiftsskyddsombudet (detta är obligatoriskt för bekräftande ansökningar).

1 Offentliggjorda i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT C 374, 29.12.2001, s. 1).
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Avsnitt IV gäller behandlingen av känsliga dokument. Alla beslut om tillgång till känsliga
handlingar skall fattas av presidiet.

I avsnitt V slutligen behandlas de praktiska aspekterna av tillhandahållandet av handlingar,
bland annat på vilket sätt handlingen skall ställas till förfogande och eventuella kostnader
för översändandet om det gäller mycket omfattande handlingar. I avsnitt VI föreskrivs att
beslutet skall träda i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning. Beslutet skall bli föremål för en ny prövning två år efter det trätt i kraft
på grundval av en rapport som skall utarbetas av generalsekreteraren.

Den viktigaste rent administrativa åtgärd som vidtogs under denna period var inrättandet
av en övergripande arbetsgrupp bestående av företrädare från samtliga generaldirektorat,
rättstjänsten, talmannens och generalsekreterarens privata kansli samt en företrädare för de
politiska grupperna. Arbetsgruppen fick i uppdrag att bedöma förordningens konsekvenser
för parlamentet och lägga fram lämpliga förslag. Den bidrog till utarbetandet av det
ursprungliga förslaget till presidiets ovannämnda beslut samt till andra
genomförandebestämmelser (se nedan). I centrum för dess arbete stod dock uppgiften att
inrätta ett offentligt register över parlamentets handlingar. Dess mandat förnyades i
januari 2002.

Med hänsyn till att förordning nr 1049/2001 började tillämpas den 3 december 2001 och att
medborgarna alltså från och med detta datum kunde ansöka om tillgång till handlingar som
innehades eller som hade utarbetats av parlamentet, inrättades en mindre registerenhet
inom direktorat C i generaldirektoratet för parlamentets ledning för handläggningen av
ansökningarna om tillgång till handlingar. Denna enhet bestod av tjänstemän på tillfällig
basis och två extraanställda.

b) 1 januari – 31 december 2002

Ytterligare ändringar av de interna bestämmelserna antogs under 2002.

Den 14 maj 2002 antog plenarsammanträdet ett andra betänkande från
Hanja Maij-Weggen, vilket medförde en ändring av arbetsordningen i form av tillägg av en
ny bilaga (bilaga XV). Denna innehåller en förteckning över de handlingar som
allmänheten ges direkt tillgång till via registret över parlamentshandlingar. Det var förvisso
ett mycket viktigt beslut, eftersom registrets allmänna innehåll härigenom fastställdes.

Vid sitt sammanträde den 11 mars 2002 uppdaterade presidiet uppförandekoden för
parlamentets tjänstemän. Avsnittet om tillgång till parlamentets handlingar ersattes med ett
nytt stycke med följande innehåll:

 En uppmaning till personalen att vara medveten om allmänhetens nya rättigheter när
det gäller tillgången till parlamentets handlingar.

 En kort beskrivning av registrets funktion och innehåll och instruktioner till
personalen om att strikt följa bestämmelserna för registrering av parlamentets
handlingar.
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 Bestämmelser om handläggningen av ansökningar om tillgång till parlamentets
handlingar. Ansökningarna skall behandlas centralt av den enhet som ansvarar för
registret. Det enda undantaget gäller handlingar som är direkt tillgängliga via
registret. I dessa fall skall tjänstemannen hjälpa till att lokalisera den berörda
handlingen och vid behov tillhandahålla en kopia av den.

Slutligen antog generalsekreteraren den 31 maj 2002, i enlighet med det mandat han fått av
presidiet den 28 november 2001, ett beslut om registreringen av parlamentets handlingar.
Förslaget till beslut hade utarbetats av arbetsgruppen efter ingående samråd med samtliga
avdelningar. I beslutet fastställs ett omfattande dokumenthanteringssystem för samtliga
parlamentshandlingar, även handlingar som inte ingår i registret men som enligt
förordningen ändå kan bli föremål för en ansökan om tillgång för allmänheten. Av denna
anledning hänvisar endast två avsnitt i beslutet (avsnitt IV och V) specifikt till
parlamentets register över hänvisningar. I andra avsnitt behandlades

 hanteringen av inkommande och utgående post,

 registrering av parlamentets handlingar inom generalsekretariatet,

 lagringen av handlingar,

 överföringen av handlingar till parlamentets arkiv.

I fråga om överföringen av handlingar till registret fastställdes i beslutet att handlingar som
gäller parlamentets lagstiftande och parlamentariska verksamhet skulle prioriteras. Varje
avdelning ålades också att vidta nödvändiga organisatoriska åtgärder för att uppfylla
kraven i beslutet. Informations- och utbildningsprogram för parlamentets personal skulle
tillhandahållas.

När det gäller övriga allmänna åtgärder är det viktigt att notera att presidiet utsåg vice
talman Charlotte Cederschiöld till vice talman med ansvar för tillgången till handlingar i
enlighet med artikel 172.6 i arbetsordningen. Inom ramen för sitt beslut om 2003 års
budget samtyckte presidiet även till att från den 1 januari 2003 införa tre nya tjänster
(en A, en B och en C) för en permanent registerenhet, med ytterligare tillägg av en B-tjänst
och en C-tjänst 2004.

Slutligen inrättades inom generalsekretariatet en permanent samordningsarbetsgrupp för
allmänhetens tillgång till handlingar i mars 2002 genom ett beslut av generalsekreteraren. I
den ingår personal från alla avdelningar som har hand om kontakterna med medborgarna.
Gruppen skall se till att hanteringen av de ansökningar om tillgång till parlamentets
handlingar som eventuellt hamnar hos de olika avdelningarna samordnas. Arbetsgruppen
fick uppdraget att skapa en medborgarportal på parlamentets hemsida (se nedan).

3. Parlamentets dokumentregister

a) Utvecklingen av registret

Att inrätta ett register on-line över parlamentets handlingar var den huvudsakliga uppgiften
under 2002 inom ramen för genomförandet av förordningen.
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Utvecklingen av registret genomfördes i flera etapper.

Den första etappen gick ut på att sammanställa en lista över de olika typer av
parlamentshandlingar som skulle införas i registret. Detta var ett ofantligt arbete med tanke
på att någon sådan sammanställning aldrig tidigare hade gjorts. Arbetet bedrevs också helt
förutsättningslöst. En första version av denna lista bifogades generalsekreterarens beslut
antaget den 31 maj 2002 om registrering av parlamentets handlingar. Men uppdateringarna
och finslipningen av listan har fortsatt, inte minst efter det att plenarsammanträdet beslutat
vilka handlingar som skulle vara direkt tillgängliga via registret. För närvarande omfattar
listan 168 dokumenttyper. Det är viktigt att notera att varje dokumenttyp var knuten till en
motsvarande administrativ enhet inom generalsekretariatet för parlamentets ledning, som
bar ansvaret för införandet av dessa handlingar i registret och för att vid behov uttala sig
om huruvida en handling av den berörda typen på begäran kunde ställas till allmänhetens
förfogande.

Den andra etappen gick ut på att fastställa registrets allmänna struktur. Det beslutades att
registret skulle omfatta följande:

 Ett flerspråkigt sökgränssnitt tillgängligt on-line i två versioner – en för allmänheten
(Internet) och en för interna användare (Intranet). Sökgränssnittet skulle omfatta ett
formulär för ansökan om tillgång till handlingar som inte var direkt tillgängliga
on-line.

 Ett register över hänvisningar som lagrats i en databas.

 En databas över handlingarnas källfiler.

 En mekanism för att lägga till nya handlingar till registret som, i största möjliga
utsträckning, bör vara automatisk.

Den tredje etappen i projektet bestod i att skapa en informationsteknisk struktur för
registret, en uppgift som direktoratet för informationsteknik ansvarade för. Man beslutade
att registret skulle utformas på grundval av befintliga databaser och programvara och att
handlingarnas införande i registret skulle ske så automatiskt som möjligt. Viss manuell
hantering av handlingarna via ny och specialutformad programvara var emellertid
oundviklig. Nya handlingar som fördes in i registret skulle till en början vara tillgängliga
på intranätet innan de varje kväll kopierades genom brandväggen till parlamentets
webbplats. Det skulle finnas en mekanism för att korrigera misstag, till exempel om
felaktigheter uppstod i dokumentreferenserna i registret eller om dokumenten mot
kammarens beslut av misstag gjordes direkt tillgängliga.

Prototyper av registret utvecklades under våren 2002. Den fullständiga versionen av
registret och det första försöket med att föra in handlingar startade i början av maj. Det nya
registret lades till sist ut på nätet den 31 maj, tre dagar innan den officiella tidsfristen,
som enligt artikel 11.3 i arbetsordningen fastställts till den 3 juni 2002, löpte ut.

I enlighet med tidigare beslut prioriterades under den första operativa perioden för registret
handlingar som utarbetats i samband med lagstiftningsförfaranden och som i vilket fall
skulle vara direkt tillgängliga.
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De handlingar som infördes i registret de första veckorna rörde främst verksamheten under
sammanträdesperioderna. Efter plenarhandlingarna fördes handlingar som rörde
kommittéernas verksamhet in i registret, och hösten 2002 var alla lagstiftningshandlingar
som mottagits från eller som utarbetats av parlamentet direkt tillgängliga via registret. Man
såg också till att den stora mängden lagstiftningshandlingar från perioden 3 december 2001
till 3 juni 2002 införlivades med registret.

För att se till att medborgarnas ansökningar styrdes över till registerenheten och att de
behandlades inom de tidsfrister som anges i direktivet, fördes de olika
anslutningspunkterna för ansökningar, allmänna frågor och inlämning av framställningar
på Europaparlamentets webbplats ihop på en och samma sida, en sida som är känd under
namnet "Medborgarnas portal".

b) Statistik över utnyttjandet av registret

Den 31 december 2002 innehöll registret 13 835 hänvisningar till handlingar och
115 638 filer (varje språkversion av en handling förs in i registret så snart den är
tillgänglig). För närvarande förs cirka 80 handlingar och 636 filer om dagen in i registret.

Registret har besökts 28 227 gånger och har haft 26 710 användare sedan det öppnades.
109 911 sidor har konsulterats och 24 753 sökningar har gjorts i registret.

Exakta siffror återfinns i bilaga I.

4. Ansökningar om att få tillgång till parlamentets handlingar

a) Ansökningar om att få tillgång till handlingar

Under 2002 mottog parlamentet 637 ansökningar om att få tillgång till handlingar. Siffran
visar en markant ökning av antalet ansökningar efter öppnandet av registret. Under de
första fem månaderna 2002 noterades 117 ansökningar och från juni till slutet av året
520 ansökningar.

Den statistiska översikten i bilaga 2 redovisar en uppdelning av den totala siffran på språk,
tid för parlamentets mottagande, land och dokumenttyp.

Bland de språk som används i ansökningarna dominerar engelska, följt av franska och
tyska.

Den största mängden ansökningar (594) togs emot av registerenheten efter det att man lagt
ut ett ansökningsformulär på nätet.

EU:s medlemsstater stod för 539 ansökningar. Det största antalet (97) kom från Belgien
och det näst största från Frankrike (83) följt av Italien (72). 20 ansökningar kom från
kandidatländerna och 17 från Nordamerika, däribland 15 från USA, en siffra som
överstiger det totala antalet ansökningar från fem olika medlemsstater.

När det slutligen gäller typen av efterfrågade handlingar dominerar handlingar från andra
institutioner, plenarhandlingar, handlingar från parlamentsorgan och handlingar som rör
parlamentets verksamhet.
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b) Beslut om avslag på ansökningar

I 109 fall resulterade ansökningarna i att handlingarna inte lämnades ut. Avslagen berodde
främst på att

 den ursprungliga ansökan inte var tydlig eller att obligatoriska uppgifter saknades,

 den begärda handlingen inte var en parlamentshandling, dvs. handlingen hade inte
utarbetats av parlamentet eller fanns inte hos parlamentet,

 handlingen inte längre var tillgänglig,

 ansökan i själva verket inte gällde en handling och därför inte berörde
registerenheten.

I bara nio fall grundades avslaget på artikel 4 i förordningen. Fem av dessa gällde en
begäran om ett yttrande från rättstjänsten. En ansökan avslogs eftersom den skulle ha
undergrävt det allmänna samhällsintresset, två eftersom de skulle ha undergrävt den
enskildes privatliv och integritet och en eftersom den skulle ha undergrävt institutionens
beslutsförfarande.

c) Bekräftande ansökningar

Under 2002 ledde endast ett avslag på en ursprunglig ansökan om tillgång till en
parlamentshandling till en bekräftande ansökan. Denna bekräftande ansökan behandlades
av presidiet vid dess sammanträde den 21 oktober 2002 då presidiet beslutade att ge delvis
tillgång till den begärda handlingen.

5. Känsliga handlingar

Enligt artikel 17 i förordningen skall de årliga rapporterna också ta upp antalet känsliga
handlingar som inte har registerförts.

Känsliga handlingar utgörs av klassificerade handlingar som rör allmän säkerhet, militära
frågor, internationella förbindelser och finansiell, monetär eller ekonomisk politik.
Klassificeringen sker enligt tre kategorier (TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL)
och fastställs utifrån bedömningen av hur stor skada som ett icke auktoriserat utlämnande
skulle medföra. Förordningen innehåller i artikel 9 särskilda bestämmelser om hur känsliga
handlingar skall hanteras. Hänvisningar till känsliga handlingar skall föras in i registret
bara om den som utarbetat den känsliga handlingen ger sitt samtycke. Om hänvisningar
förs in i registret skall de utformas på ett sådant sätt att säkerheten inte blir lidande.

Under den period som granskats varken utarbetade eller mottog parlamentet några känsliga
handlingar. Frågan om känsliga handlingar som inte förts in i registret är därför inte
aktuell.

Under 2002 undertecknades emellertid ett interinstitutionellt avtal mellan parlamentet och
rådet om parlamentets tillgång till känslig information från rådet på området säkerhets- och
försvarspolitik (andra pelaren). Detta avtal godkändes av kammaren den 23 oktober 2002
och undertecknades den 20 november 2002. Avtalet innebär att känsliga dokument från
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rådet i vissa begränsade fall får vidarebefordras till parlamentet. Det är därför inte uteslutet
att frågan om huruvida ett känsligt dokument som rör den andra pelaren skall föras in i
registret eller inte kan komma upp i framtiden.

6. Interinstitutionellt samarbete

Enligt artikel 15.2 i förordningen skall de tre institutionerna inrätta en interinstitutionell
kommitté som skall ha till uppgift att "undersöka de bästa rutinerna, ta upp eventuella
meningsskiljaktigheter och diskutera den framtida utvecklingen i fråga om allmänhetens
tillgång till handlingar".

Parlamentet uttryckte önskemål om att kommittén skulle bestå av företrädare på politisk
nivå från varje institution. Efter viss initial tvekan godtog både rådet och kommissionen
parlamentets ståndpunkt och kommittén, bestående av de tre institutionernas ordföranden,
höll sitt konstituerande sammanträde den 13 mars 2002 i Strasbourg. Vid detta
sammanträde fastställde kommittén sina arbetsmetoder och beslutade att ordförandena
under kommitténs arbetssessioner kunde ersättas av företrädare de själva ansåg lämpliga.
När det gäller parlamentet utnämnde talman Pat Cox vice talman Charlotte Cederschiöld
att företräda parlamentet.

Kommittén har sedan dess sammanträtt vid två tillfällen, den 10 april och den 9 juli 2002.
Den har bland annat behandlat följande frågor:

 Varje institutions register.

 Informationskampanjer riktade till medborgarna. I detta sammanhang godkändes
utformningen av en broschyr om tillgången till handlingar. Broschyren har
publicerats på alla språk och distribuerats i stor skala inom parlamentet och vid dess
informationskontor.

 Förordningens tillämpning på andra externa organ.

 Analys av befintliga bestämmelser mot bakgrund av förordningen.

 Ändringar av förordningens bestämmelser om historiska arkiv.

Vid sidan av den interinstitutionella kommitténs arbete har ganska intensiva kontakter
förekommit mellan de registeransvariga enheterna inom de tre institutionerna. Samarbetet
har inriktats på att förbereda den interinstitutionella kommitténs sammanträden, registrens
utformning och användning, utbyte av erfarenheter om hur ett stort inflöde av ansökningar
kan hanteras och utformningen av en interinstitutionell broschyr om tillgång till handlingar
för spridning till allmänheten. Den administrativa personalen vid de tre institutionerna har
också diskuterat vilka förfaranden som skall följas om en institution mottar en ansökan om
utlämning av en handling från en av de andra institutionerna. Detta ledde till att en
överenskommelse ingicks den 9 juli 2002 som innebär att om en institution får in en
ansökan som gäller ett dokument från en annan institution och det är oklart om dokumentet
skall vara tillgängligt för allmänheten skall den berörda institutionen rådfrågas. Denna
måste i sin tur lämna ett svar inom fem arbetsdagar.
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7. Allmän bedömning

För att förverkliga de nya bestämmelserna om allmänhetens tillgång till parlamentets
handlingar krävdes att två överskuggande uppgifter löstes under 2002. Dels måste ett
förfarande för att ta emot och behandla ansökningarna fastställas, dels måste parlamentets
register färdigställas. Bägge dessa utmaningar klarades av på utsatt tid även om uppgiften
krävde avsevärda personalinsatser från generalsekretariatets sida och ökade anslag i
2003 års budget.

Dokumentansökningarnas handläggning, som baseras på ett centraliserat förfarande inom
registerenheten, har i stort sett fungerat väl. Systemet har kunnat ta hand om den
tillströmning av ansökningar som skedde så snart registret började fungera i juni 2002. Den
i förordningen fastställda tidsfristen på femton arbetsdagar har kunnat respekteras även om
beskeden om bifall ibland sändes iväg omedelbart före tidsfristens slut. Förseningar
orsakades av att vissa ansökningar gällde handlingar som anlände till andra enheter för att
sedan enbart vidarebefordras till registerenheten för inregistrering. Kravet att konsultera
rättstjänsten och uppgiftsskyddsombudet i samband med förslag om att avslå en ansökan
eller en bekräftande ansökan tar också tid. För att skynda på förfarandet föreslår
generalsekreteraren att behörigheten att begära yttranden från rättstjänsten och
uppgiftsskyddsombudet formellt bör delegeras till chefen för registerenheten.

Man kan säga att 2002 utgjorde inledningsfasen för parlamentets register över
dokumentreferenser. Registret togs i bruk den 3 juni 2002 i enlighet med förordningens
föreskrifter. Under registrets första sex månader koncentrerades ansträngningarna på att se
till att alla dokumenttyper som rör lagstiftningsförfaranden var direkt tillgängliga via
registret. Den uppgiften har genomförts. Nu är uppmärksamheten och ansträngningarna
inriktade på att se till att allt fler handlingar som inte är av lagstiftningskaraktär införlivas
med registret. Statistiken visar att registret snabbt har blivit en mycket populär webbplats
och mycket snart den huvudsakliga kanalen för ansökningar om tillgång till dokument.

I samband med förordningens genomförande bör tre andra steg i utvecklingen under 2002
framhållas:

 Inrättandet av den interinstitutionella kommittén enligt de riktlinjer som parlamentet
förespråkade.

 Undertecknandet av avtalet med rådet om tillgång till information och handlingar
från rådet på området försvars- och säkerhetspolitik.

 Utgivning av en broschyr om allmänhetens tillgång till handlingar.

8. Slutsatser

Presidiet uppmanas att

 ta del av och godkänna detta meddelande om genomförandet av bestämmelserna i
förordning 1049/2001 under 2002 och uppmana talmannen att vidarebefordra det till
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor som
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presidiets bidrag till utarbetandet av årsrapporten i enlighet med artikel 172.7 i
arbetsordningen,

 ta del av det bifogade förslaget till beslut från generalsekreteraren om att formellt
delegera behörigheten att begära yttranden från rättstjänsten och
uppgiftsskyddsombudet i samband med förslag om att avslå en ansökan eller en
bekräftande ansökan till chefen för registerenheten.

Julian Priestley

Bilagor
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