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SUMMARY

Since 3 December 2001 Parliament, the Council and the Commission have been implementing
Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to the documents they hold.

In accordance with the provisions of Article 17(1) of the regulation, the institutions concerned
have published, for 2002 and 2003, reports on the implementation of the regulation, supplying, at
the same time, information concerning the Public Register of Documents and statistics
concerning public access to documents.

Pursuant to Rule 97(7) of the Rules of Procedure, Parliament’s annual report must be prepared
by the committee responsible, the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, ‘on
the basis of information provided by the Bureau and other sources’ and submitted to plenary.

If this document is approved by the Bureau, it will constitute its contribution to the annual report.

The main sections, devoted to Parliament’s Register and to applications for access to Parliament
documents received from the public, contain detailed statistics.

The document also deals with the administrative and organisational measures taken within
Parliament to implement Regulation (EC) No 1049/2001.
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Attached to this note is a document setting out the information required to prepare the annual
report for 2004 which must be drawn up pursuant to Article 17(1) of Regulation (EC)
No 1049/2001. That document reaches the following conclusions:

INPUTTING INTO THE ELECTRONIC REGISTER

 At present, inputting into the Register is proceeding at a rate of 185 new references and 890
multilingual files per day. As at 31 December 2004, the total number of references in the
Register was 89 348 and the total number of files in 20 languages was 500 989. Some 90%
of the documents in the Register are directly accessible to the public via the Internet.

PROCESSING OF MAIL

 Since June 2003 items of mail have been forwarded to the Register following prior checks by
the Register Service to establish compliance with the requirements laid down by Regulation
(EC) No 1049/2001. The Register Service has checked and incorporated retroactively into
the Register all the items of mail recorded in the Adonis database prior to June 2003. That
operation entailed the manipulation of some 30 000 documents. At present, the Register
contains 44 000 items of mail, 50% of which are directly accessible via the Internet.

APPLICATIONS FOR ACCESS

 In 2004, applications totalled 1 245, a 13% increase over 2003.

REFUSALS TO GRANT ACCESS

 On the basis of the exceptions laid down in Article 4 of Regulation (EC) No 1049/2001,
access was refused in response to 11 applications (eight: Article 4(1))b), including five
instances of partial refusal; three: Article 4(2)). One confirmatory application was
received, in response to which the Bureau confirmed the refusal to grant access pursuant to
Article 4(1)(b). In addition, one complaint was lodged with the European Ombudsman.

SENSITIVE DOCUMENTS

 Pursuant to Article 9(3) of Regulation (EC) No 1049/2001, five sensitive documents
received by Parliament were not recorded in the Register.
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On the basis of the above, the Bureau is being invited:

- to approve the information document on the implementation of Regulation (EC) No
1049/2001 within Parliament in 2004; and

- to call on the President to forward that document to the Committee on Civil Liberties, Justice
and Home Affairs as the Bureau’s contribution, pursuant to Rule 97(7) of Parliament’s Rules
of Procedure, to the preparation of the third annual report.

Julian PRIESTLEY
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I. INLEDNING

I förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar föreskrivs i artikel 17.1 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”.

Detta dokument är presidiets bidrag till utarbetandet av den tredje årsrapporten från parlamentet.
Dokumentet omfattar perioden från den 1 januari 2004 till den 31 december 2004.

I huvudsak behandlas registrets tillkomst och utveckling och de administrativa och
organisatoriska åtgärder som har antagits för att följa förordning (EG) nr 1049/2001.
Dokumentet innehåller också en analys av de ansökningar om tillgång till parlamentets
handlingar som inkommit från allmänheten och statistik inom detta område.

II. ADMINISTRATIVA OCH ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER

1. Omstrukturering av arkivtjänsten

Inom ramen för den policy som går ut på att ”lägga ribban högre” överfördes den
1 januari 2004 arkivtjänsten, inbegripet tjänsten för konfidentiella handlingar, till
generaldirektoratet för parlamentets ledning. Härigenom har man kunnat arbeta i
närmare samverkan med registret och utveckla de synergieffekter mellan registret, de
historiska arkiven och posttjänsten som är nödvändiga för att kunna genomföra
förordning (EG) nr 1049/2001 på ett bra sätt. Man har på detta sätt effektiviserat
behandlingen av ansökningar om tillgång till handlingar och förbättrat samordningen av
utnyttjandet, lagringen och arkiveringen av konfidentiella handlingar som översänds till
parlamentet från andra institutioner.

Eftersom parlamentet saknar ett samlingsställe för handlingar där alla handlingar som
upprättats eller mottagits av parlamentet kan arkiveras är det meningen att registret skall
översända en kopia av dessa handlingar till Europaparlamentets historiska arkiv
(ARCDOC). När det gäller handlingar som upprättats efter det att förordning
(EG) nr 1049/2001 trädde i kraft pågår i enlighet med artikel 7.1 i presidiets beslut
2001/374/EG ett arbete med att utarbeta protokoll mellan den centrala arkivtjänsten och
den tjänst som ansvarar för registrets förvaltning, i syfte att organisera utlämnandet av
handlingar mellan databaserna.

2. Tillämpning av generalsekreterarens beslut av den 31 maj 2002

Generalsekreterarens beslut av den 31 maj 2002 om genomförandebestämmelser för
registrering av dokument har lett till en förändrad förvaltningskultur inom parlamentet i
fråga om hantering och förvaltning av parlamentets handlingar. De organisatoriska,
funktionsmässiga och tekniska förändringar som detta beslut medför har diskuterats vid
informationsträffar med de olika generaldirektoraten, i syfte att förklara vilka
mekanismer och skyldigheter som följer av beslutet. För att säkerställa en korrekt
tillämpning av bestämmelserna om registrering av handlingar på varje avdelning,
automatisk registrering, organisation av direkt tillgängliga handlingar och överföring av
dessa handlingar och ärenden till institutionens historiska arkiv, krävs det emellertid
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ökade ansträngningar och en bättre uppföljning för att se till att bestämmelserna
tillämpas inom institutionen.

III. REGISTRET

Sedan allmänheten fick tillgång till registret den 3 juni 2002 har registerdatabasen över
hänvisningar (RER) förbättrats såväl i fråga om förvaltningsverktyg (förvaltningsmodul) som
valmöjligheter när det gäller sökning och innehåll.

1. Förbättringar

Ett av de tydligaste framstegen som har noterats under det gångna året är att
registerdatabasen över hänvisningar har anpassats till utvidgningen. Samtliga
registermoduler (RER-2, registrering av handlingar, gränssnitt för sökning på intranätet
och Internet och granskning av översättningar) kan nu ta emot och hantera dokument på
de tjugo officiella EU-språken.

På samma sätt har databasen anpassats för att kunna ta emot handlingar under den sjätte
mandatperioden, när det gäller definition av handlingar, hänvisningar, nya utskott,
politiska grupper, ledamöter etc. En ny modul har inrättats för att utarbeta statistik.

Ytterligare anpassningar har under det gångna året gjorts för att systemet skall vara
kompatibelt med Windows XP och med de nya XM- och XC-koderna.

Sökgränssnittet på registrets webbsida (intranät och Internet) har fått nya sökfält och
funktioner. Det är nu möjligt att ange en ”användarprofil”, som gör att man kan
registrera sig och regelbundet och automatiskt tillsändas dokument som nyligen
registerförts inom något av parlamentets verksamhetsområden, beroende på användarens
önskemål och intressen.

2. Registrering

Registreringen i registerdatabasen över hänvisningar sker för närvarande med en
genomsnittlig takt av 185 nya hänvisningar per dag (58 under 2002 och 168 under
2003) och 890 nya filer (428 under 2002 och 858 under 2003).

Det totala antalet hänvisningar i databasen uppgick den 31 december 2004 till 89 348
och det totala antalet filer till 500 989 (att jämföra med 50 540 hänvisningar och
326 063 filer under 2003). Andelen direkt tillgängliga dokument var 90 procent.

Registreringen har skett i olika etapper enligt vissa prioriteringar som började tillämpas
den 3 juni 2002 – det datum då registret blev tillgängligt för allmänheten – och som
innebär att man först registerförde parlamentets handlingar, särskilt alla dokument som
innehåller hänvisningar till lagstiftningsförfaranden, och därefter de handlingar som
behandlar arbetet vid övriga generaldirektorat.

När det gäller registreringsförfarandet är det för närvarande 30 procent av de
147 dokumenttyper som kan finnas i registret som registreras automatiskt utifrån
databaserna ITER, CUPIDO och Workflow EPADES 2.
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Under 2004 gjorde ibruktagandet av ITER-systemet att registreringen av handlingar från
de parlamentariska utskotten kunde automatiseras.

Samtidigt inleddes ett försök som syftade till att kodifiera nya produkter från
generaldirektoratet för information och göra det möjligt att automatiskt införliva dem i
registret. Ett liknande försök har inletts för att automatisera registreringen av dokument
som via databasen PREQUEST förvaltas av presidiets sekretariat, talmanskonferensen
och kvestorerna.

För att säkerställa att de registerförda uppgifterna är uttömmande (att samtliga
handlingar registreras) och håller hög kvalitet (enhetlighet) är det nödvändigt att
vidareutveckla den automatiserade registreringen, ett förfarande som samtidigt gör det
möjligt att avsevärt minska arbetsbördan för parlamentets olika enheter.

Huruvida registreringen av handlingar kan ske automatiskt beror på handlingarnas
format och användningen av taggar (META-märken). Att en fil är i Wordformat räcker
för att det skall vara nödvändigt att registerföra den manuellt. Därför är det nödvändigt
att ta fram dokumentmallar med XML-taggar (precis som man gör med dokument som
skrivs i DocEP) och när så är nödvändigt utveckla särskilda programapplikationer som
möjliggör automatisk överföring till registerdatabasen (exempelvis ITER).

Bristen på ett centralt förvaltningssystem för Europaparlamentets handlingar har lett till
en uppsjö av olika lagringsmetoder för handlingar med risk för att man får olika
versioner beroende på tillgängliga resurser.

Inför dessa begränsningar och med tanke på att det är omöjligt att automatiskt registrera
vissa dokument, som måste registreras manuellt i registerdatabasen, har man för att
undvika alltför stora förseningar i registreringen infört ett system med länkar till
parlamentets befintliga databaser för att ge tillgång till dokumenten i deras helhet.

2.1. Post

Post är en dokumenttyp som enligt bilaga XV i parlamentets förordning och
generalsekreterarens beslut av den 31 maj 2002 skall finnas med i registret
(överföringen sker via databasen Adonis). Officiell post är direkt tillgänglig och när
det gäller parlamentets post innehåller registret endast en hänvisning (Adonis-nr och
en sammanfattning av dokumentets innehåll – objektet). Vid en ansökan om tillgång
till en av dessa skrivelser kontaktar registertjänsten skribenten i fråga och avgör med
beaktande av de undantag som föreskrivs i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001
om skrivelsen får lämnas ut.

Registertjänsten kontrollerar dagligen all ny post som inkommer till registret innan
den överförs till databasen. Tack vare denna kontroll är det möjligt att påvisa
väsentliga fel på ”objektens” kvalitet såväl när det gäller form som innehåll. I vissa
fall återger inte objektet skrivelsens innehåll, eftersom detta bara har kopierats från
en liknande skrivelse. På samma sätt uppfylls i vissa fall inte alla krav i artikel 11.2 i
förordning (EG) nr 1049/2001 enligt vilken ”hänvisningarna skall göras på ett sätt
som inte undergräver skyddet för intressena i artikel 4”.

Det är därför önskvärt att de olika enheterna analyserar de olika typer av post som
de hanterar, att de så långt som möjligt skapar enhetliga objekt för
standardskrivelser och att de i ökad utsträckning använder sig av funktionen [...] i
Adonis för att inkludera alla särskilda detaljer i en skrivelse som är av intresse för
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”den skrivande enheten”, men överflödig eller till och med vilseledande för
Internetanvändaren, som riskerar att missuppfatta innehållet i en skrivelse.

Det bör i sammanhanget även påpekas att registertjänsten från den 1 januari 2002
har tagit hand om all post för att överföra den till registret, såsom nämns i
årsrapporten för 2003. Med andra ord har all post som var inlagd i databasen
Adonis, men som inte var officiellt registerförd, kontrollerats och överförts till
registerdatabasen antingen som officiell post eller som parlamentets post. I samband
med detta arbete har i runda tal 30 000 dokument hanterats. Eftersom det inte finns
några särskilt anpassade dataapplikationer som kan underlätta samtidig
databehandling av en omfattande dokumentvolym har denna hantering skett
manuellt, vilket lett till en mycket stor arbetsbörda. Det är därför nödvändigt att i
framtiden förfoga över en dataapplikation som gör det möjligt att snabbare
kontrollera parlamentets post och överföra den till registret.

För närvarande närmar sig antalet handlingar av denna typ (in- och utgående post) i
registret 44 000 (15 000 under 2003). Av dessa är hälften direkt tillgängliga på
Internet.

2.2. Administrativa dokument

Enligt ovan nämnda bestämmelser utgör administrativa dokument den sista
dokumentkategori som skall finnas med i registret. Enligt generalsekreterarens
beslut av den 31 maj 2002 (artikel 10.5) gäller för dessa handlingar att de
”...innehåller hänvisningar till någon handling som upprättats av
generalsekretariatets förvaltningsenheter, särskilt generaldirektorat, direktorat,
avdelningar och liknande enheter samt olika kommittéer och arbetsgrupper som
inrättats av generalsekreteraren. Dessa administrativa dokument skall antingen
innehålla ett beslut eller utgöra en väsentlig del av ett ärende eller förfarande av
administrativ, rättslig eller finansiell natur, eller relaterat till tjänsteföreskrifter,
ägnat att leda till ett särskilt beslut av ett politiskt eller administrativt organ inom
institutionen. Följande handlingar faller inte under kategorin administrativa
dokument: handlingar och meddelanden med kort livslängd som inte omfattas av
något förfarande och inte tillför någon ytterligare information i förhållande till
redan befintliga uppgifter i ett ärende”.

Hänvisningar till denna typ av handlingar överförs till det offentliga registret. Det är
bara hänvisningar till administrativa dokument som är direkt tillgängliga för
medborgarna.

Registreringen av administrativa dokument i databasen Adonis påbörjades under
andra halvåret 2003 och för att kunna genomföra överföringen av hänvisningar till
dessa dokument till registerdatabasen och lägga ut dem i det offentliga registret (på
Internet) har den ansvariga enheten gjort en uppskattning av mängden administrativa
dokument som redan ingår i databasen. Enheten konstaterade att andelen är mycket
liten (cirka 2 000 dokument), beroende på att en stor del av de administrativa
dokumenten inte är arkiverade i Adonis, utan i de system som de olika
förvaltningsenheterna förfogar över (eller kommer att förfoga över).

Med tanke på att de administrativa dokumenten inte omfattas av någon gemensam
typologi måste man i samarbete med de olika ansvariga för dokumenten och för
dataapplikationerna undersöka de särskilda problem som är förknippade med
överföringen av vart och ett av dokumenten, innan det är möjligt att överföra dem
till registret.
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3. Statistik över produktion och spridning

Antalet sökningar i registret på Internet är i genomsnitt cirka 700 per dag. Om man
undantar webbportalerna hör registret till de tio mest välbesökta webbsidorna på
Europarl. Av statistiken framgår att det offentliga registret har blivit ett viktigt
sökverktyg för medborgare som vill följa parlamentets verksamhet i synnerhet och EU:s
verksamhet i allmänhet.

I bilaga I finns en detaljerad tabell som visar hur användningen av registret fördelar sig.

4. Känsliga handlingar

Enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1049/2001 skall årsrapporterna innehålla en
uppgift om antalet ”känsliga” handlingar som inte registerförts av varje institution.
Känsliga handlingar klassificeras ”TRÈS SECRET/TOP SECRET”, ”SECRET” eller
”CONFIDENTIEL” och i artikel 9 i förordningen anges särskilda bestämmelser för hur
de skall hanteras.

Enligt artikel 9.3 skall känsliga handlingar registreras endast om den varifrån handlingen
härrör givit sitt samtycke. I kraft av denna bestämmelse har 5 handlingar som
klassificerats som ”Confidentiel UE” och ”Restreint” och som inkommit till parlamentet
under 2004 inte registerförts.

5. Kvalitet och fullständighet

Kvaliteten på ett register beror inte enbart på antalet tillgängliga handlingar, utan framför
allt på de registerförda uppgifternas kvalitet och exakthet. För att kunna erbjuda
medborgarna en tjänst av hög kvalitet är det nödvändigt att se till att de handlingar som
varje dag registerförs av de olika enheterna inte innehåller felaktiga hänvisningar eller
klassificeringar, så att tillgängligheten säkras. Detta arbete är avgörande när det gäller att
besluta om publicering av handlingar, exempelvis skrivelser som upprättats eller
mottagits av institutionen.

Registrets förvaltningsmodul innehåller för närvarande en programapplikation för att
kontrollera kvaliteten på uppgifter som läggs in i databasen. Registertjänsten började
under 2004 att genomföra kvalitetskontroller och konstaterade då att kvaliteten på de
handlingar som registerfördes manuellt var relativt jämn, både vad gäller täckning och
fullständighet (eftersom det saknas ett gemensamt system för identifiering och inlämning
av dokument är det omöjligt att göra en korrekt bedömning av registrets fullständighet)
och när det gäller tiden från ett dokuments tillkomst till dess spridning, samt innehållet i
hänvisningen.

På grundval av vad som ovan sagts och i syfte att kunna utforma en centraliserad och
uttömmande kontroll av registreringen av handlingar är det av högsta prioritet att införa
ett nytt system för dokumentproduktion (strukturerade och taggade dokument) som
garanterar att hänvisningarna är tillförlitliga och att mekanismerna för att registerföra
samtliga handlingar inom parlamentet sköts automatiskt. Central registrering tillämpas
för övrigt av övriga institutioner – kommissionen och rådet.
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IV. BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR OM TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

Sedan registret togs i bruk i juni 2002 har antalet ansökningar om tillgång till handlingar
(antingen via det elektroniska formulär som finns tillgängligt på registrets webbsida eller via en
skriftlig ansökan adresserad till den registeransvarige) gradvis ökat (se diagram i bilaga 2).
Under 2003 uppgick ökningen till 73 procent. Under räkenskapsåret 2004 var ökningen
13 procent jämfört med föregående år. Den minskade ökningstakten beror sannolikt på att
parlamentets handlingar i allt högre grad blir direkt tillgängliga för medborgarna via Internet,
antingen via registret eller på de olika ämnessidorna på Europarl.

1. Volym

Antalet ursprungliga ansökningar uppgick till 1 106 under 2003 och ökade under 2004
till 1 245. I dessa siffror ingår inte de många förfrågningar om information och
dokumentation som behandlas av parlamentets olika enheter (post från medborgarna,
arkivtjänsten, dokumentationscentret). För dessa tjänster saknas exakt statistik.

Antalet bekräftande ansökningar (artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001) ligger kvar
på en jämn nivå: en bekräftande ansökan under 2004, samma siffra som för de båda
föregående åren. Under 2004 skickades ett klagomål till Europeiska ombudsmannen.

Vissa ansökningar avser inte ett konkret dokument, utan snarare uppgifter av generell
karaktär som gör att ett varierande antal handlingar kan komma i fråga. I detta fall och
när det rör sig om handlingar som redan har publicerats och som är lätta att få tillgång till
medger den behöriga registertjänsten enligt artikel 17.2 i förordning (EG) nr 1049/2001
tillgång till handlingarna genom att den sökande informeras om hur dessa kan erhållas (i
de flesta fall på Internet).

2. Intresseområden

Den dokumenttyp som efterfrågas mest är fortfarande texter om
gemenskapslagstiftningen (25 procent av ansökningarna). Det gäller såväl äldre
lagstiftning som gällande lagstiftning och förberedande rättsakter (kommissionens
ursprungliga förslag till olika rättsakter). Detsamma gäller texter som antagits av
parlamentet men som är av relativt gammalt datum och som därför ännu inte finns
tillgängliga på Internet (att webbplatsen för sökning i ARCDOC:s historiska arkiv
nyligen öppnats och gradvis byggs ut är i detta sammanhang ett stort framsteg).

Under 2004 kunde man konstatera att det fanns ett stort intresse för texter med
anknytning till regeringskonferensens arbete och förslaget till konstitution, liksom för
utfrågningarna av de utnämnda kommissionärerna i samband med förfarandet för
tillsättning av den nya kommissionen.

En betydande andel av ansökningarna om tillgång till handlingar (7 procent) avser
texten i skrivelser – ingående och utgående post – som registerförts under rubriken
”parlamentets post”, det vill säga handlingar som måste beställas genom en ansökan,
som sedan granskas för att fastställa om vissa av de undantag som avses i artiklarna 4
och 9 i förordning (EG) nr 1049/2001 eventuellt är tillämpliga.

När det gäller de politiska organens interna handlingar i parlamentet har man noterat att
det finns ett särskilt intresse för handlingar rörande bestämmelserna om ledamöternas
kostnadsersättningar och andra ersättningar, utnyttjande av anslag under budgetpost 3701
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och genomförandet av förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av
politiska partier på europeisk nivå.

När det gäller handlingar i form av magnetband sjönk antalet ansökningar jämfört med
föregående år: 7 ansökningar (avseende bandupptagningar från sammanträden i
budgetkontrollutskottet) jämfört med 16 under 2003.

3. Användarprofiler

Ansökningar från universitet och högskolor svarar precis som tidigare år för den största
andelen av det totala antalet ansökningar (cirka 40 procent). Det är i sammanhanget värt
att notera att vissa systematiska och återkommande ansökningar, i synnerhet från
universitetsvärlden, utgör ett missbruk av förfarandena och strider mot lagstiftningens
anda, vilket nämns i kommissionens rapport om genomförandet av principerna i
förordning (EG) nr 1049/20011,. När det gäller parlamentet har registret i år fått in flera
ansökningar från forskare som är knutna till ansedda universitetscentrum med bibliotek
som är specialiserade på dokumentation om EU-institutionerna och där man lätt kunde få
tillgång till de eftersökta dokumenten. I dessa fall försöker forskarna få
EU-institutionernas förvaltning att utföra de bibliografiska efterforskningar som hör till
en forskares arbetsuppgifter och begär att resultatet skall översändas via e-post.

Det är värt att särskilt framhålla det ökande antalet ansökningar om tillgång till
handlingar från personer som har ett särskilt intresse av att få tillgång till vissa
handlingar. Dessa ansökningar sker med stöd av förordning (EG) nr 1049/2001, men
avser handlingar som endast får delges berörda personer och som inte kan offentliggöras.
Denna typ av ansökningar kan exempelvis gälla rekryteringsförfaranden (allt fler
tjänstemän väljer det förfarande för tillgång till handlingar som erbjuds i förordning
(EG) nr 1049/2001, i stället för att direkt vända sig till utnämningsmyndigheten enligt
tjänsteföreskrifterna för tjänstemän), upphandlingar och revisioner.

Eftersom förordningen således ibland åberopas för att hävda rätten till särskild tillgång
då särskilda bestämmelser saknas bör man lämpligen undersöka vilka möjligheter det
finns att bevilja dessa personer särskild tillgång, utöver allmänhetens vanliga rätt till
tillgång till handlingar.

En stor andel ansökningar kommer från advokatkontor, konsulter, föreningar och
icke-statliga organisationer, i första hand med säte i Belgien, eftersom många
multinationella organisationer har ett huvudkontor i Bryssel för sin Europabaserade
verksamhet.

På grundval av det ovanstående är det inte förvånande att konstatera att Belgien ligger i
topp när det gäller hur ansökningarna fördelar sig geografiskt (50 procent), även om den
platsen innehades av Tyskland under föregående år. Frankrike ligger liksom tidigare år
på tredje plats.

När det gäller EU:s nya medlemsstater fördelar sig antalet ansökningar i fallande ordning
på följande vis: Polen (2 procent), Ungern (1,5 procent) och Republiken Tjeckien
(1 procent).

Engelska är det språk som oftast används för att formulera en ansökan, följt av franska
och tyska. Denna fördelning har varit oförändrad sedan registret öppnades.

1 Se KOM(2004)0045, punkt 4.3.
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4. Skäl till avslag och andel avslag

Under 2004 uppgick antalet negativa svar till 68. Av dessa berodde 11 (16 procent) på de
undantag från rätten till tillgång till handlingar som anges i artikel 4 i förordning
(EG) nr 1049/2001. Hälften av de negativa svaren berodde på att det var omöjligt att
identifiera den efterfrågade handlingen eftersom den sökande lämnat ofullständiga
uppgifter.

När det gäller negativa svar grundade på undantagen i artikel 4 fördelade sig dessa på
följande vis:

- I 8 fall nekades utlämnande på grundval av undantaget i artikel 4.1 b (skydd av
privatlivet). Det bör dock understrykas att tillgång till delar av de begärda
handlingarna beviljades i 5 fall, enligt artikel 4.6, sedan personuppgifterna avlägsnats
från dokumenten.

- I 3 fall nekades utlämnande på grundval av undantaget i artikel 4.2 (skydd av
rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning, samt inspektioner).

5. Bekräftande ansökningar

Under 2004 mottogs en bekräftande ansökan, efter ett avslag på en ansökan om tillgång
till ett yttrande från personalkommittén, på grundval av artikel 4.1 b om skydd av
personuppgifter. Presidiet behandlade denna ansökan vid sitt sammanträde den
13 oktober 2004 och bekräftade på grundval av ett förslag från parlamentets vice talman,
som ansvarar för frågor rörande tillgång till handlingar, att spridning av dokumentet hade
nekats.

6. Klagomål som inkommit till Europeiska ombudsmannen

Under 2004 inkom ett klagomål till Europeiska ombudsmannen efter en ansökan om
tillgång till en handling från parlamentet. Den sökande, som var en tjänsteman anställd
vid institutionen, hade ansökt om att få tillgång till ett ”beslut av
utnämningsmyndigheten” och när han inte fick något svar inom den svarsfrist som anges
i förordning (EG) nr 1049/2001 vände han sig till Europeiska ombudsmannen.

Parlamentet beviljade tillgång till delar av den begärda handlingen på grundval av
artikel 4.6 i förordning (EG) nr 1049/2001, efter att ha avlägsnat personuppgifterna
enligt det undantag som anges i artikel 4.1 b.

I sitt motiverade svar till ombudsmannen enligt artikel 3.1 i ombudsmannastadgan
påpekade parlamentets talman att överskridandet av den svarsfrist som anges i
(EG) nr 1049/2001 berodde på att de berörda enheterna hade haft svårigheter att
fastställa ett lämpligt förfarande för att behandla ansökan i fråga, eftersom den begärda
handlingen borde ha beställts direkt av utnämningsmyndigheten med åberopande av
tjänsteföreskrifterna. Parlamentet ansåg att rättssäkerheten blivit lidande till följd av att
det saknades en rättsakternas hierarki mellan å ena sidan förordning (EG) nr 1049/2001
och tjänsteföreskrifterna för tjänstemän, och å andra sidan förordning (EG) nr 45/2001
och tjänsteföreskrifterna för tjänstemän, vilket ledde till inkonsekvenser i behandlingen
av ansökan, med följd att svaret på ansökan försenades. Slutresultatet blev att den
sökande beviljades så omfattande tillgång till dokumentet som möjligt.
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När denna rapport sammanställs har ombudsmannen ännu inte meddelat om han har
avslutat klagomålet eller ej.

V. INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

Den interinstitutionella kommitté som inrättats enligt artikel 15.2 i förordning
(EG) nr 1049/2001 sammanträdde inte under 2004 med anledning av valet till
Europaparlamentet och tillsättningen av den nya Europeiska kommissionen, som tillträdde först
den 22 november.

I den nya kommissionen är Margot Wallström vice ordförande med ansvar för frågor som rör
tillgång till handlingar. I parlamentet ansvarar den nye vice talmannen Miroslav Ouzký för att
följa upp behandlingen av ansökningar och bekräftande ansökningar om tillgång till
parlamentets handlingar.

I syfte att genomföra den interinstitutionella kommitténs riktlinjer har de enheter vid
Europaparlamentets, rådets och kommissionens generalsekretariat som ansvarar för
tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001 intensifierat sitt utbyte av information och
erfarenheter. Tack vare dessa regelbundna kontakter kan man definiera konkreta förbättringar
och tillämpa förordningen konsekvent. Som en följd av det samförståndsavtal som
undertecknades den 9 juli 2002 i Strasbourg hålls det regelbundna samråd mellan de tre
institutionerna.

VI. SLUTSATSER

Arbetet med att konsolidera registret fortsätter genom att medborgarna får ökade möjligheter att
söka efter handlingar i registret och genom att kontrollen av de uppgifter som finns i databasen
förbättras. Även den automatiska registreringen av uppgifter har förbättrats, även om denna typ
av registrering ännu bara omfattar 30 procent av det totala antal handlingar som kommer i fråga
för registret. Under 2004 kunde man tack vare att ITER-systemet togs i bruk automatisera
registreringen av handlingar från parlamentets utskott, ett mycket stort framsteg med avseende
på uppgifternas fullständighet och kvalitet i denna typ av handlingar, och det gjorde också att
arbetsbördan för de berörda enheterna minskade väsentligt. Dessa var tidigare tvungna att
registrera denna typ av handlingar manuellt.

Det är av högsta prioritet att införa ett nytt system för dokumentproduktion (strukturerade och
taggade dokument), som garanterar att hänvisningarna är tillförlitliga och att mekanismerna för
att registerföra samtliga handlingar inom parlamentet sköts automatiskt.

 Under 2004 anpassades registerdatabasen över hänvisningar till utvidgningen. Alla
registermoduler är nu anpassade för att ta emot och hantera dokument på de
tjugo officiella EU-språken.

 Registreringen sker för närvarande med en genomsnittlig takt av 185 nya hänvisningar
och 890 flerspråkiga filer per dag. Den 31 december 2004 uppgick det totala antalet
hänvisningar i registret till 89 348 och 500 989 filer på 20 språk/flerspråkiga versioner.
90 procent av handlingarna i registret är direkt tillgängliga för allmänheten via Internet.
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 För närvarande innehåller registret 44 000 skrivelser, varav hälften är direkt
tillgängliga. Överföringen av post till registret sker efter en förhandskontroll av
registertjänsten, för att kontrollera att de krav som fastställs i förordning
(EG) nr 1049/2001 efterlevs. För att kunna fortsätta detta arbete är det nödvändigt att
förfoga över en särskild programapplikation som gör det möjligt att hantera de stora
volymerna Adonis-filer.

 Under 2004 uppgick antalet ansökningar om tillgång till handlingar till 1 245, vilket är
en ökning med 13 procent.

 På grundval av de undantag som föreskrivs i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001
har ansökan om tillgång till handlingar avslagits i 11 fall (8 fall enligt artikel 4.1 b). I 5
av dessa fall avsåg avslagen delar av handlingar (3 fall enligt artikel 4.2). En
bekräftande ansökan inkom och presidiet bekräftade avslaget på grundval av
artikel 4.1 b). Dessutom ingavs ett klagomål till Europeiska ombudsmannen.

 I enlighet med artikel 9.3 i förordning (EG) nr 1049/2001 mottog parlamentet 5 känsliga
handlingar som inte har registerförts.

 Man kan konstatera att ansökningarna om tillgång till handlingar enligt förordning
(EG) nr 1049/2001 har ökat när det gäller handlingar som endast får delges berörda
personer (som har särskilt intresse av vissa handlingar) och som inte får offentliggöras.
Man bör därför undersöka vilka möjligheter det finns att bevilja dessa personer särskild
tillgång, utöver allmänhetens vanliga rätt till tillgång till handlingar.

 Avsaknaden av en rättsakternas hierarki mellan å ena sidan förordning
(EG) nr 1049/2001 och tjänsteföreskrifterna för tjänstemän, och å andra sidan förordning
(EG) nr 45/2001 och tjänsteföreskrifterna för tjänstemän, leder till minskad rättssäkerhet
och bristande konsekvens i behandlingen av vissa ansökningar.
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PRODUKTION PÅ INTRANÄTET

DATABASER INTRANÄTET
TILLGÄNG-

LIGA
DOKUMENT-

TYPER
Totalt antal

hänvisningar
Totalt
antal
filer

Nya
hänvisningar

Nya
filer

Genomsnittligt
antal

registrerade
hänvisningar

per dag

Genomsnittligt
antal

registrerade
filer per dag

Besökta
sidor

Genomsnittligt
antal besökta
sidor per dag

Sökningar i
registret

över
hänvisningar

Genomsnittligt
antal

sökningar per
dag i registret

över
hänvisningar

Totalt 2002 13 846 115 750 58,00 428,00 10 776 3 076 327
Totalt 2003 50 540 326 063 168,10 858,59 42 361 7 790 351
Januari
2004 52 784 342 170 2 244,00 16 107 112,20 805,35 6 183 199,45 1 027 33,13 354

Februari 56 610 363 548 3 826,00 21 378 191,30 1 068,90 8 146 280,90 1 450 50,00 354
Mars 60 291 386 724 3 681,00 23 176 160,04 1 007,65 7 172 231,35 1 169 37,71 354
April 62 907 406 558 2 616,00 19 834 137,68 1 043,89 4 727 157,57 827 27,57 355
Maj 65 460 424 675 2 553,00 18 117 141,83 1 006,50 7 569 244,16 715 23,06 379
Juni 68 277 431 803 2 817,00 7 128 128,05 324,00 7 565 252,17 861 28,70 379
Juli 70 263 442 090 1 986,00 10 287 94,57 489,86 4 592 148,13 704 22,71 112
Augusti 70 926 448 394 663,00 6 304 30,14 286,55 3 557 114,74 531 17,13 113
September 74 741 464 599 3 815,00 16 205 173,41 736,59 4 951 165,03 767 25,57 115
Oktober 80 750 488 405 6 009,00 23 806 286,14 1 133,62 6 333 204,29 1 009 32,55 116
November 88 681 516 901 7 931,00 28 496 396,55 1 424,80 6 546 218,20 990 33,00 116
December 94 578 538 854 5 897,00 21 953 368,56 1 372,06 5 813 187,52 934 30,13 116
Totalt 2004 94 578 53 8854 185,04 891,65 73 154 10 984
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SPRIDNING PÅ INTERNET

DATABASER INTERNET

Totalt antal
hänvisningar

Totalt
antal
filer

Besökta
sidor

Genomsnittligt
antal besökta
sidor per dag

Sökningar i
registret

över
hänvisningar

Genomsnittligt
antal

sökningar per
dag i registret

över
hänvisningar

Totalt 2002 11 326 115 628 10 9911 24 753
Totalt 2003 48 622 308 219 411 337 80 144
Januari 2004 51 053 324 299 78 917 2 545,71 14 119 455,45
Februari 54 405 342 451 71 407 2 462,31 12 868 443,72
Mars 57 737 363 130 70 255 2 266,29 11 370 366,77
April 60 694 384 688 79 972 2 665,73 17 276 575,87
Maj 63 175 402 572 80 035 2 581,77 14 107 455,06

Juni 65 795 408 899 73 163 2 438,77 11 552 385,07

Juli 67 891 419 618 118 125 3 810,48 8 421 271,65

Augusti 68 501 425 410 180 898 5 835,42 16 290 525,48

September 72 803 443 222 230 291 7 676,37 20 208 673,6

Oktober 77 485 462 276 229 456 7 401,81 21 692 699,74

November 84 912 483 751 225 340 7 511,33 22 760 758,67

December 89 348 500 989 214 656 6 924,39 19 664 634,32

* Totalt 2004 89 348 500 989 1 652 515 190 327
* Anm.
Skillnaden i antal hänvisningar mellan produktion och spridning beror på att dokumentens spridningsdatum uppdaterats och på slopade hänvisningar.
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BESÖK PÅ REGISTRETS WEBBPLATS
(http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheAvancee.cfm)

Besökta sidor Genomsnittligt antal
besökta sidor per dag

Januari 78 917 2 545,71
Februari 71 407 2 462,31
Mars 70 255 2 266,29
April 79 972 2 665,73
Maj 80 035 2 581,77
Juni 73 163 2 438,77
Juli 118 125 3 810,48
Augusti 180 898 5 835,42
September 230 291 7 676,37
Oktober 229 456 7 401,81
November 225 340 7 511,33
December 214 656 6 924,39
Totalt 2004 1 652 515

Antal besök på webbplatsen 2004
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Statistik över ansökningar om tillgång till handlingar – Registret 2004

1. ANTAL URSPRUNGLIGA ANSÖKNINGAR

2002 2003 2004

637 1 1061 1 2451

2. BEKRÄFTANDE ANSÖKNINGAR

2002 2003 2004

1 12 13

Utvecklingsdiagram över antalet ansökningar till registret
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1 Antal handlingar som lämnats ut i samband med en ursprunglig ansökan: 1 526 under 2003, 1 930 under 2004
 35 % har varit publicerade i någon form
 50 % är inte tillgängliga ”on-line" (mycket gamla handlingar som måste granskas en och en innan de läggs ut)
 15 % har aldrig varit publicerade

2 Bekräftat avslag (artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1049/2001)
3 Bekräftat avslag (artikel 4.1 b i förordning (EG) nr 1049/2001)
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3. SPRÅK SOM ANVÄNDS AV DEN SÖKANDE

2002 2003 2004

ES 11,62 % 8,35 % 8,10 %

CS - - -

DK 0,78 % 0,72 % 0,48 %

DE 17,27 % 16,70 % 15,48 %

EE - - -

EL 1,41 % 0,81 % 1,43 %

EN 28,10 % 41,29 % 41,03 %

FR 23,39 % 16,79 % 16,90 %

IT 10,20 % 7,45 % 6,11 %

LV - - 0,08 %

LT - - -

HU - - 0,24 %

MT - - -

NL 3,61 % 4,58 % 6,59 %

PL 0,31 % - 0,63 %

PT 2,04 % 1,53 % 1,19 %

SK - - 0,16 %

SI - - -

FI 0,40 % 0,63 % 0,47 %

SE 0,78 % 1,17 % 1,19 %
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4. ANSÖKNINGARNAS GEOGRAFISKA URSPRUNG

2002 2003 2004

BELGIEN 15,38 % 12,93 % 15,16 %

TJECKIEN 0,94 % 0,63 % 1,03 %

DANMARK 1,57 % 1,8 % 0,87 %

TYSKLAND 14,6 % 18,31 % 16,75 %

ESTLAND - 0,09 % -

GREKLAND 1,73 % 1,44 % 1,90 %

SPANIEN 8,48 % 7,72 % 6,90 %

FRANKRIKE 13,34 % 10,50 % 11,83 %

IRLAND 0,63 % 1,62 % 0,87 %

ITALIEN 11,30 % 9,25 % 7,46 %

CYPERN - 0,27 % 0,08 %

LETTLAND 0,31 % 0,18 % 0,16 %

LITAUEN 0,16 % 0,27 % 0,32 %

LUXEMBURG 0,16 % 1,35 % 1,43 %

UNGERN 0,16 % 0,36 % 1,51 %

MALTA 0,16 % 0,27 % 0,24 %

NEDERLÄNDERNA 3,92 % 4,13 % 4,52 %

ÖSTERRIKE 2,35 % 1,53 % 1,35 %

POLEN 1,26 % 1,17 % 1,98 %

PORTUGAL 2,83 % 1,71 % 1,59 %

SLOVENIEN - 0,54 % 0,08 %

SLOVAKIEN 0,16 % 0,54 % 0,16 %

FINLAND 0,78 % 0,72 % 0,71 %

SVERIGE 1,10 % 1,71 % 2,38 %

FÖRENADE
KUNGARIKET

6,91% 6,28 % 5,63 %

KANDIDATLÄNDERNA
(Bulgarien, Rumänien,
Turkiet)

0,47 % 1,89 % 2,62 %

TREDJELÄNDER 8,63 % 9,61 % 10,79 %

ÖVRIGA 2,67 % 3,23 % 1,67 %
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5. DE SÖKANDES YRKESPROFIL

2002 2003 2004

DET CIVILA SAMHÄLLET
(intressegrupper, näringsliv,
NGO:s, konsulter etc.)

20,96 % 27,36 % 24,57 %

JOURNALISTER 1,72 % 2,12 % 1,71 %

ADVOKATER 5,84 % 3,37 % 5,35 %

HÖGSKOLEVÄRLDEN
Universitetsforskare

38,14 % 35,36 % 35,95 %

HÖGSKOLEVÄRLDEN
Bibliotek

5,84 % 4,91 % 3,53 %

OFFENTLIGA
MYNDIGHETER (utöver EU:s
institutioner)

8,59 % 5,39 % 7,17 %

PARLAMENTSLEDAMÖTER
OCH DERAS ASSISTENTER

1,03 % 2,31 % 1,59 %

ÖVRIGA (pensionärer,
personer utan yrke etc.) 17,87 % 19,17 % 20,14 %

6. SKÄL TILL AVSLAG

2002 2003 2004

ÄRENDET AVSLUTAT UTAN VIDARE
ÅTGÄRD (ofullständiga uppgifter) - 2,44 % 48,53 %

BERÖR INTE REGISTERTJÄNSTEN
(hänvisning till annan tjänst eller institution) 31,31 % 36,59 % 26,47 %

HANDLINGEN INTE TILLGÄNGLIG 4,04 % 0,81 % 1,47 %

OKÄND FÖRFATTARE/HANDLING, INTE
EU-HANDLING 55,56 % 35,77 % 7,35 %

FLERA SKÄL/PUNKTER I ARTIKEL 4
GÄLLER SAMTIDIGT 2,02 % 1,63 % -

ARTIKEL 4.1 a
skydd av det allmänna samhällsintresset:
säkerhet, försvar, internationella förbindelser

- 2,44 % -

ARTIKEL 4.1 a
skydd av det allmänna samhällsintresset,
finanser, ekonomi

1,01 % 1,63 % -

ARTIKEL 4.1 b
skydd av den enskildes privatliv och
integritet

1,01 % 6,50 % 4,41 %

ARTIKEL 4.2, andra strecksatsen
skydd av juridisk rådgivning 4,04 % 11,38 % 1,47 %

ARTIKEL 4.2, tredje strecksatsen
skydd av utredningar och revisioner - - 2,94 %
ARTIKEL 4.3
skydd av institutionernas
förhandlingssekretess

1,01 % 0,81 % -

ARTIKEL 4.6.
tillgång till delar av handlingar - - 7,35 %
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9 TYP AV BEGÄRD HANDLING

2002 2003 2004

INTERNATIONELLA DOKUMENT - - 0,09 %
AVTAL, FÖRDRAG, KONVENTIONER, DEKLARATIONER,
INTERNATIONELLA STADGAR 3,11 % 4,22 % 0,86 %

HANDLINGAR FRÅN INTERNATIONELLA
ORGANISATIONER (FN, Europarådet, IPU) 0,19 % 0,53 % 0,51 %

EU – ÖVRIGA INSTITUTIONER - MEDLEMSSTATER - - 0,26 %
FÖRDRAG, EU-KONVENTET,
REGERINGSKONFERENSEN, PROTOKOLL,
KONVENTIONER

- - 6,00 %

EU:S VERKSAMHET 2,14 % 3,17 % 0,94 %

EU-POLITIK - - 4,80 %

RAMPROGRAM - - 0,09 %

BILATERALA AVTAL - - 0,09 %

GÄLLANDE OCH ÄLDRE EU-LAGSTIFTNING
(direktiv, förordningar, beslut) - - 24,79 %

TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA FÖR TJÄNSTEMÄN - - 0,60 %

HANDLINGAR FRÅN ÖVRIGA INSTITUTIONER/ORGAN 24,27 % 29,46 % 0,43 %

KOMMISSIONEN - - 4,63 %

RÅDET - - 1,37 %

HANDLINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA 1,55 % 0,63 % 0,26 %

INTERINSTITUTIONELLA AVTAL - - 0,26 %

BUDGET, BUDGETFÖRFARANDET 0,19 % - 0,43 %

OFFICIELLA PUBLIKATIONER - - 0,34 %

EUROPEISKA UNIONENS OFFICIELLA TIDNING (EUT) - - 2,32 %

INFORMATIONSBROSCHYRER - - 0,26 %

UTTAGNINGSPROV - - 0,09 %

INFORMATION OM EU-BIDRAG - - 0,43 %

EUROPAPARLAMENTET - - 0,34 %

ALLMÄN INFORMATION OM EUROPAPARLAMENTET
(Verksamhet, hearingar, förfaranden, tekniska blad, bulletiner,
press, tidsplaner, broschyrer)

12,43 % 7,07 % 2,14 %

EUROPAPARLAMENTETS SAMMANSÄTTNING 0,58 % 0,63 % 0,60 %

PLENARSAMMANTRÄDEN - - 0,17 %

POLITISKA GRUPPER - 0,11 % 0,17 %

UTSKOTT OCH PARLAMENTARISKA DELEGATIONER 0,39 % 0,11 % 0,09 %

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTERNAS ASSISTENTER 0,58 % 0,21 % -

REGELVERK - - 0,17 %
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ARBETSORDNINGEN 1,36 % 0,84 % 0,26 %
KOSTNADSERSÄTTNING OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
TILL LEDAMÖTERNA - - 0,94 %

UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGEPOST 3701 - - 0,17 %
DEKLARATION ÖVER LEDAMÖTERNAS/
ASSISTENTERNAS FINANSIELLA INTRESSEN 0,39 % 0,53 % 0,09 %

REGISTER ÖVER INTRESSEGRUPPER
(Artikel 9.2) 0,39 % 0,11 % 0,26 %

BESLUTSORGANENS HANDLINGAR
(presidiet, talmanskonferensen, politiska grupper, kvestorer,
utskottsordförandekonferensen/delegationer)

16,31 % 9,61 % 2,74 %

PLENARHANDLINGAR 22,72 % 23,97 % 2,92 %

RESOLUTIONER - - 6,17 %

RESOLUTIONSFÖRSLAG - - 0,34 %

ÄNDRINGSFÖRSLAG - - 0,51 %

FRÅGOR OCH SVAR FRÅN PARLAMENTET 0,58 % 0,21 % 2,92 %

BETÄNKANDEN - 0,11 % 8,83 %

FULLSTÄNDIGA REFERAT - - 0,94 %

OMRÖSTNINGAR - - 0,17 %
HANDLINGAR FRÅN PARLAMENTARISKA UTSKOTT
OCH DELEGATIONER - - 3,26 %

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDEN - - 0,43 %

ÄNDRINGSFÖRSLAG - - 0,17 %

PROTOKOLL - - 0,86 %

MEDDELANDEN TILL LEDAMÖTERNA - - 0,17 %

FRAMSTÄLLNINGAR 1,36 % 0,74 % 1,63 %

FÖRLIKNING - - 0,09 %

HANDLINGAR/EP:S ADMINISTRATIVA ORGAN 2,52 % 1,48 % 0,17 %

MEDDELANDEN OM UPPHANDLING - - 0,26 %

STATISTIK 0,58 % 0,42 % -

STUDIER - - 1,29 %

ARBETSDOKUMENT, EXEMPELVIS FRÅN GD IV - - 0,60 %

STOA - - 0,43 %
HANDLINGAR OM BEGÄRAN OM ATT HÄVA
LEDAMÖTERS IMMUNITET - 0,11 % -

EUROPAPARLAMENTETS IN - OCH UTGÅENDE POST 0,19 % 5,70 % 7,29 %

LJUDDOKUMENT OCH AUDIOVISUELLA DOKUMENT 0,97 % 1,90 % 0,26 %

ÖVRIGT 7,18 % 8,13 % 2,32 %
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