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I. INLEDNING 

 
Denna rapport för 2009 handlar om hur Europaparlamentet har tillämpat 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar3. 
Den har utarbetats i enlighet med artikel 17.1 i nämnda förordning och inom ramen för 
artikel 104.7 i Europaparlamentets arbetsordning.   
 
Med hjälp av statistiktabellerna i slutet av dokumentet kan man följa utvecklingen när 
det gäller hur förordningen har tillämpats även under de tre år som föregick 
ifrågavarande år.  
 

II. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER OCH REGISTERSIDAN 

1.  Förslag om en ny förteckning över de handlingar som är direkt tillgängliga och 
en översyn av de interna bestämmelserna om allmänhetens tillgång till 
handlingar 

 
Efter att Europaparlamentets nya arbetsordning trädde i kraft i juli 20094, finns 
förteckningen över de av parlamentets handlingar som är direkt tillgängliga för 
allmänheten (före detta bilaga XV till förordningen vilken tidigare har antagits av 
parlamentet) inte längre med i texten.  
 
Den nya förordningstexten innehåller i själva verket inte längre någon sådan 
förteckning, och i överensstämmelse med de nya bestämmelserna i artikel 104.3 i 
nämnda förordning anges de handlingar som är direkt tillgängliga för allmänheten i en 
förteckning som presidiet har antagit och som finns på parlamentets webbsida. Skälet 
till att man beslutade att presidiet skulle anta denna förteckning i stället för 
parlamentet var att man eftersträvade maximal flexibilitet när förteckningens innehåll 
ändras. 
 
Ett förslag i denna riktning lades fram för presidiet i början av 2010, och den slutligen 
antagna texten kommer således att granskas vid tiden för nästa årliga rapport. 
 
Efter detta, och i överensstämmelse med presidiets beslut av den 28 november 20015, 
som fastställer bestämmelserna om tillgången till parlamentets handlingar, kommer 
generalsekreteraren att anta/anpassa de interna genomförandebestämmelser som 
behövs för att garantera att samtliga hänvisningar till de handlingar som parlamentet 
upprättar registreras i dataregistret över hänvisningar. En översyn av de texter som 
gäller för närvarande kommer således troligen att ske under 2010–2011. 

 

2.  Dataregister: undersökning om användartillfredsställelse       
 

När 2009 var till ända innehöll databasen ”Registret” 310 760 hänvisningar 
(1 998 330 filer), vilket kan jämföras med 262 000 stycken ett år tidigare. Detta är 

                                                 
3 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43. 
4 Beslut av den 5 maj 2009 (P6_TA(2009)0359). 
5 EUT C 289, 22.11.2005, s. 6. 
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alltså en betydande ökning på över 18 procent, och 90 procent av handlingarna kan 
laddas ner direkt från Internet. Den stora majoriteten av de 10 procent handlingar som 
inte är direkt tillgängliga tillhör kategorin ”parlamentets korrespondens”. 

 
Sifferuppgifterna för hur många som besöker det offentliga registret för tillgång till 
handlingar på servern Europarl är följande (genomsnitt per månad): antal besök: 
18 808; antal besökta sidor: 31 868; antal sökningar med särskilda kriterier: 6 590. 

 
En undersökning om användartillfredsställelse gjordes mellan juni och september 
2009 via ett elektroniskt frågeformulär på registrets webbsida. Syftet med 
undersökningen var främst att få reda på hur nöjda användarna var med registrets 
funktion, sökresultaten och hur dessa presenteras av dessa samt kvaliteten på tjänsten. 
Det var även möjligt att lämna kommentarer på frågeformuläret.  
 
Det framgår att de största svårigheter som användarna stöter på är 
 

– att det inte går att göra en fritextsökning i dokumenten (för närvarande kan 
man bara söka på ord i titeln), 

– att sökningen görs på navigationsspråket, men att vissa handlingar inte är 
tillgängliga på detta språk utan på andra språk, och 

– att det inte går att göra en sökning inom ett visst område eller lagstiftning. 
 
En kortsiktig lösning planeras för att komma till rätta med de två första problemen 
(sökning i texten och språkbyte). Områdesvis sökning kan inte göras förrän (det 
pågående) projektet med en tematisk indexering av parlamentets handlingar har 
slutförts. 
 
Ett stort antal av undersökningarna visar att öppna format önskas för de handlingar 
som publiceras i registret. Handlingarna är till övervägande del i Word-format och 
tillhandahålls inte i pdf-format. Man försöker nu förbättra verktyget för att konvertera 
filerna till pdf-format. 

 

Slutligen har vissa användare uppgett att de har svårt att förstå de komplicerade 
förfarandena på lagstiftningsområdet och således även parlamentets många 
dokumenttyper, vilket ofta försvårar sökningarna. 
 
Man håller nu även på att uppdatera ingångssidan för att vägleda användarna när de 
ska göra en sökning. Man kommer i samma anda att se över hjälpverktyget för att göra 
det mer användarvänligt. 
 

3. Känsliga handlingar 

 
I artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001 fastställs att så kallade känsliga handlingar 
ska behandlas på ett särskilt sätt6. Enligt punkt 3 i denna artikel ska känsliga 

                                                 
6 ”En känslig handling är en handling som härrör från institutionerna eller organ som har upprättats av dem eller 
från medlemsstaterna, tredjeländer 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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handlingar registreras eller lämnas ut endast om den varifrån handlingen härrör har 
gett sitt samtycke. 
 
Artikel 17.1 i samma förordning fastställer att det ska anges i den årliga rapporten hur 
många känsliga handlingar som inte har registerförts. Under 2009 kom ingen känslig 
handling enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001 in till avdelningen Offentliga 
registret – Tillgång till handlingar, och i synnerhet registerfördes inte någon känslig 
handling. 

III. ANALYS AV ANSÖKNINGARNA OM TILLGÅNG TILL HANDLINGAR 

1. Total volym 
  
Det totala antalet ansökningar som behandlades av avdelningen Offentliga registret – 
Tillgång till handlingar förblev detsamma som året innan: 1 260 under 2009 jämfört 
med 1 300 under 2008. Det bör understrykas att denna siffra knappt motsvarar 
1 procent (0,6 procent för att vara exakt) av det totala antalet besök (225 698) under 
2009 på registrets webbsida. De flesta besökarna gör inte någon ansökan, eller så 
finner de de offentliga handlingar som de söker direkt på nätet, vilket är det främsta 
målet med parlamentets offentliga register. 
 
Det bör anges att 170 av ansökningarna kommer från enheten Brev från medborgarna 
när det gäller dokumentsökningar. Registret har däremot i 233 fall vänt sig till 
parlamentets centrum för arkiv och dokumentation (Cardoc) och begärt äldre 
handlingar. 
 

 Bland dessa ansökningar (ursprungliga handlingar i enlighet med artikel 7 i förordning 
(EG) nr 1049/2001) rör vissa redan offentliga handlingar, och således krävs ingen 
granskning av innehållet när handlingen väl har identifierats och hittats. 

 
 När det gäller ansökningar som rör handlingar som inte har offentliggjorts har man 

konstaterat en viss ökning (273 jämfört med 237 under 2008). Detta utgör nu 
21 procent av det totala antalet behandlade ansökningar.  

 
Antalet bekräftande ansökningar (artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001) har efter 
ett första avslag däremot minskat kraftigt: Bara tre ansökningar registrerades 2009 
medan elva registrerades under 2008. 

2. Ansökarnas profil och geografiska spridning 
 

Jämfört med de ansökningar som har mottagits och när det gäller ansökningarnas 
fördelning på socialgrupp och yrke kom de flesta ansökningarna under året från den 
akademiska världen (särskilt universitetsforskare), nämligen över 41 procent. 
Ansökningarna från yrkesområdet (intressegrupper, industrier, advokater och 
konsulter), som var de allra vanligaste under föregående år, utgör inte mer än knappt 
22 procent av det totala antalet under 2009. Troligen har alltså fler akademiker vänt 
sig till parlamentet detta år i forskningssyfte, särskilt när det gäller besluts- och 
lagstiftningsförfarandet.  
 
När det gäller spridningen av ansökningarnas geografiska ursprung (länder i unionen) 
kom de flesta från Tyskland (20 procent, vilket är bra mycket mer än under 2008), 
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följt av Belgien (15 procent), Frankrike (11 procent), Storbritannien (8 procent) och 
Spanien (7 procent). Ansökningarna från tredjeländer utgjorde nästan 10 procent. 

 
De flesta ansökningarna hade skrivits på engelska (37 procent), följt av tyska 
(20 procent), franska (18 procent) och spanska (7 procent), vilket i stort sett är 
detsamma som föregående år.  

 3. Intresseområden 
 
 Ansökningarna om tillgång till texter som inte redan har offentliggjorts (totalt 
273 stycken), det vill säga texter som måste granskas innan de kan lämnas ut, avser 
fortfarande oftast korrespondens (61 procent) och handlingar från kommittéförfarandet 
(26 procent). 
 
När det gäller besök på registrets webbsida kan användaren göra en sökning med 
hjälp av särskilda kriterier (hänvisningar, ord i titeln, dokumenttyp och upphovsman). 
Cirka 60 procent av besökarna väljer att söka per dokumenttyp (se utförlig statistik i 
bilaga 10 C). 
 
De handlingar som rör parlamentets verksamhet är de som används mest. De utgör 
74 procent av sökningarna på dokumenttyp (46 503 ”queries”). Denna typ av 
handlingar (”handlingar som rör parlamentets verksamhet”) utgörs av sju stora 
kategorier som i och med de olika underkategorierna omfattar plenarhandlingar, 
utskottshandlingar, handlingar från parlamentsorgan och så kallade 
ledamotshandlingar (förklaringar, parlamentsfrågor och så vidare). 
 
Merparten av de handlingar som används inom denna kategori (parlamentets 
verksamhet) utgörs av betänkanden, ändringsförslag, antagna texter och 
parlamentsfrågor. Det bör noteras att de skriftliga frågorna hamnar på första plats 
(19 procent) och därefter kommer de antagna texterna (7,38 procent). Prioriterade 
skriftliga frågor, frågor till frågestunden och ändringsförslag till betänkanden är andra 
handlingar som intresserar användarna. (Se utförlig statistik i bilaga 10 D.)   
 
I kategorin med handlingar som inte direkt rör parlamentets verksamhet, det vill säga 
handlingar med allmän information, officiella handlingar från andra institutioner och 
handlingar från icke-medlemsstater, söker användaren huvudsakligen på 
pressmeddelanden (så kallade press releases, 16 procent) och därefter på officiell 
korrespondens (15 procent), parlamentets korrespondens (12 procent) och 
kommissionens handlingar (11 procent). (Se utförlig statistik i bilaga 10 D.) 
 

IV. TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN RÄTTEN TILL TILLGÅNG 

1.  Andelen bifall 
 
Andelen positiva svar på ansökningar (273) om tillgång till sådana handlingar som inte 
har offentliggjorts tidigare utgör 88 procent (240 i absoluta tal), och i 2 procent av 
fallen fick de som ansökte tillgång till vissa delar av handlingarna. Dessa procentuella 
andelar är högre än under 2008.  
 
När det gäller bekräftande ansökningar fattades beslut som bekräftade den 
ursprungliga ståndpunkten i 100 procent av fallen. Avslag bekräftades endast i tre fall. 
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I två fall rörde det sig om interna revisioner och i ett fall om en handling som inte 
fanns.   

2. Antal och skäl för avslag  
 

Vad gäller negativa svar (33) med åberopande av undantagen i artikel 4 i förordning nr 
1049/2001 var de betydligt färre än de 47 avslag som gjordes 2008. Skälen för avslag 
var följande:  
 
Det främsta skälet för avslag var undantaget som rör skydd för beslutsförfarandet, 
artikel 4.3 (39 procent), följt av undantaget gällande skydd för den enskildes privatliv, 
artikel 4.1 b (26 procent) och undantaget gällande skydd för syftet med inspektioner, 
utredningar och revisioner, artikel 4.2 tredje strecksatsen (15 procent). Denna 
fördelning är densamma som under föregående verksamhetsår. 
 
När det gäller det undantag som avser skydd för beslutsförfarandet bör det upprepas 
att parlamentet tar emot ett relativt stort antal ansökningar om tillgång till handlingar 
som hör till det så kallade kommittéförfarandet, vilka utarbetas av kommissionen 
(förslag till genomförandeåtgärder, se punkt III.3). Texter som avser 
genomförandeåtgärder offentliggörs dock först efter beslut av den ansvariga 
kommittén. Den som ansöker om tillgång till sådana handlingar får därför först avslag, 
men kan sedan få tillgång till handlingarna efter en viss tidsperiod.  
 

V. KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA OMBUDSMANNEN, ÖVERKLAGANDE OCH 
RÄTTSPRAXIS 

1.  Klagomål till Europeiska ombudsmannen7 
 
När det gäller klagomål till Europeiska ombudsmannen inleddes det inte något nytt 
klagomålsärende om avslag på ansökningar om tillgång till Europaparlamentet under 
2009. Två ärenden pågår emellertid fortfarande, nämligen 
 
- 2682/2008/MAD. och 
- 793/2007/(WP)BEH. I detta ärende godtog parlamentet ombudsmannens 
förslag till rekommendation och offentliggjorde de handlingar som den klagande hade 
begärt 2007. Dessa handlingar rörde Europaparlamentets köp av 
parlamentsbyggnaderna i Bryssel. Det undantag som motiverade avslaget (skydd av 
tredje parts kommersiella intressen) var inte längre tillämpligt med beaktande av den 
tid som hade förflutit. Ombudsmannen har ännu inte fattat ett slutgiltigt beslut.  

2. Överklagande i domstol 
 

En talan väcktes 2009 mot ett parlamentsbeslut med tillämpning av förordning (EG) 
nr 1049/2009: mål T-82/09, Dennekamp mot parlamentet

8
.  

                                                 
7 För detaljerad information om klagomålen, se http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces. 
8 Se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0029:0030:SV:PDF. 
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3. Domar 

 
Under referensperioden har tre domar (generaladvokatens förslag till avgörande anges 
inte) avkunnats när det gäller tillgången till handlingar, nämligen 
 
– i mål C-345/06 (om förhandsavgörande), Heinrich, dom av den 10 mars 2009, om 
artiklarna 2 och 3 i förordning nr 1049/2001 (mottagare, tillämpningsområde och 
definitioner), 
– i mål T-121/05, Borax Europe Ltd mot kommissionen, dom av den 11 mars 2009, 
om undantagen avseende skydd av den enskildes privatliv och skydd av 
beslutsförfarandet (artikel 4 i samma förordning), och 
– i mål T-437/05, Brink’s Security Luxembourg SA mot kommissionen, dom av den 
9 september 2009, om, såvitt är av intresse här, påstådda brister och information i 
fråga om bekräftande ansökningar (artiklarna 7 och 8 i samma förordning). 
 
För detaljerad information om de olika ärenden som har blivit föremål för talan och 
domar hänvisar vi till årsrapporterna från kommissionen9 (en part som direkt berörs i 
de flesta mål) och rådet10, samt till webbsidan för Europeiska gemenskapernas 
domstol.11 

  

VI.  ANDRA ASPEKTER PÅ ÖPPENHETSPOLITIKEN 

1.  Översyn av förordning (EG) nr 1049/2001 
 

Under 2009 fortsatte parlamentet sin granskning av kommissionens förslag12 som 
syftar till en ändring av förordningen om allmänhetens tillgång till handlingar. I mars 
2009 antog parlamentet betänkandet från det behöriga utskottet (utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor), utan att för den 
skull rösta om förslaget till lagstiftningsresolution (första behandlingen i enlighet med 
fördraget) för att inte blanda in det nya parlamentet efter valet i juni 2009. Ärendet 
vidarebefordrades således till utskottet. 
 
Den 17 december 2009 antog parlamentet en resolution om nödvändiga förbättringar 
av den rättsliga ramen för tillgång till handlingar efter att Lissabonfördraget trätt i 
kraft. 

 
Efter ikraftträdandet av detta fördrag, som medför en ändring av den rättsliga ramen – 
den nya artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – och en bredare 
inriktning för samtliga EU-institutioner och EU-organ, inleddes förfarandet på nytt 
inom utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
och antagandet vid den första behandlingen inom parlamentet skulle ske i slutet av 
första halvåret 2010.  

 

2. Informations- och kommunikationspolitik – webbströmning 
 

                                                 
9 Internet: http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm.  
10 Internet: http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=SV&mode=g.  
11 Internet: http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm. 
12 KOM(2008)0229, 30.4.2008. 
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Med tanke på att den så kallade e-demokratin, det vill säga utnyttjandet av digitala 
tekniker (däribland Internet) i den demokratiska processen, kan göra det lättare för 
EU-medborgarna att delta och utöva sina rättigheter, har parlamentet sett till att 
EU-medborgarna kan få ta del av parlamentets offentliga sammanträden via Internet.  

Det är därför inte bara plenarsammanträdena som nu sänds direkt med ljud och bild 
via Internet, utan även ett växande antal utskottssammanträden liksom andra händelser 
(till exempel utfrågningarna av de utsedda kommissionsledamöterna).Filerna finns 
lagrade i ett användarvändligt videotek och kan laddas ner13. 

 

3.  Interinstitutionellt samarbete 

 
De administrativa avdelningar som ansvarar för genomförandet av förordning nr 
1049/2001 inom de tre institutionerna har hållit regelbunden kontakt om de rättsliga 
frågorna och förvaltningen när det gäller tillämpningen av denna förordning. I 
artikel 15.1 föreskriver förordningen faktiskt att institutionerna ”skall utveckla goda 
förvaltningsrutiner för att underlätta utövandet av den rätt till tillgång till handlingar 
som garanteras genom denna förordning”. 

Den interinstitutionella kommitté som avses i punkt 2 i nämnda artikel samlades 
dessutom på politisk nivå den 15 december 2009 (Diana Wallis, vice talman i 
Europaparlamentet med ansvar för insynsfrågor, Margot Wallström, vice ordförande 
för kommissionen med behörighet på området och Cecilia Malmström, Sveriges 
EU-minister som företräder rådets ordförandeskap). 

Under sammanträdet såg man över kommitténs tidigare arbete och initiativ för att 
förbättra insynen och allmänhetens tillgång till handlingar. Med utgångspunkt i detta 
godkändes en rad åtgärder som syftar till att förbättra effektiviteten i kommitténs 
arbete och underlätta allmänhetens tillgång till handlingar och information inom 
EU-institutionerna.  
 
Efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget den 1 december 2009 har allmänheten även 
rätt att få tillgång till handlingar inom alla institutioner och byråer i Europeiska 
unionen, dock med några begränsningar när det gäller handlingar från EG-domstolen, 
Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsbanken. Kommitténs 
sammansättning och framtida arbete kan i detta avseende behöva ses över på nytt. 
 
Kommittén har uppmanat IT-personalen vid de tre institutionerna och 
Publikationsbyrån att se över möjligheten att utnyttja utvecklingen på IT-området i 
syfte att förbättra medborgarnas tillgång till handlingar.  
 
Kommittén har ansett att följande förbättringar skulle kunna undersökas, däribland 
möjligheten att 

- på en enda sida samla alla länkar till de webbsidor som främjar allmänhetens 
tillgång till handlingar, 

- säkerställa att institutionernas offentliga register kompletterar varandra och på 
så sätt öka registrens användarvänlighet och tillgången till handlingar,   

- gradvis harmonisera institutionernas befintliga sökverktyg (i detta avseende 
vore det passande att undersöka om det är lämpligt och genomförbart med en 
gemensam indexeringsmetod med det slutliga målet att skapa en gemensam 
sökfunktion),  
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- bygga ut de befintliga databaserna, Prelex och Œil, för att täcka alla de 
handlingar som institutionerna producerar inom ramen för 
lagstiftningsförfarandet, och 

- förbättra åtkomsten till de handlingar som rör lagstiftningsförfaranden genom 
att inordna alla de handlingar som tillhör ett och samma ärende i en särskild 
grupp. 

VII. SAMMANFATTNING  
 

Det elektroniska registret innehåller för närvarande 310 760 referenser 
(1 998 330 filer om hänsyn tas till de 23 språk som handlingarna är tillgängliga på), 
vilket utgör en ökning med 18 procent. 90 procent av handlingarna kan laddas ner 
direkt från Internet.  
 
Antalet besök på registrets webbsida (225 698) visar att webbsidan har blivit ett 
nödvändigt instrument när det gäller parlamentets politik för öppenhet och information 
för medborgarna.  
 
Besöken har lett till 1 260 ansökningar om tillgång till handlingar via registrets 
webbsida. Allt fler handlingar blir tillgängliga på Internet genom den konstanta 
tillförseln av handlingar till det elektroniska registret och det ökade antalet referenser 
enligt ovan, liksom genom andra specialiserade webbsidor på servern Europarl. Detta 
har troligen bidragit till att antalet direkta ansökningar har stabiliserats de två senaste 
verksamhetsåren. 
 
När det gäller fördelningen på socialgrupp och yrke beträffande de medborgare som 
begär handlingar från parlamentet, kommer de flesta ansökningarna från den 
akademiska världen (särskilt universitetsforskare) (41 procent av det totala antalet). 
De är i år fler än ansökningarna från yrkesområdet (intressegrupper, industrier, 
advokater och konsulter) vilka utgör cirka 22 procent. De flesta ansökningarna skrivs 
på engelska, följt av tyska och franska. Detta är en återkommande trend sedan de 
årliga rapporterna på området började utarbetas. 

 
273 (21 procent av det totala antalet, vilket innebär en ökning sedan 2008) av dessa 
ansökningar har rört handlingar som inte har offentliggjorts vid tiden för ansökan. 
Andelen bifall när det gäller denna kategori utgör 88 procent, vilket även det är en 
ökning jämfört med föregående år. Fullständig tillgång har i själva verket beviljats i 
234 fall och delvis tillgång i sex fall (se tabell 8 i bilagan till rapporten). 

 
Ansökningarna om tillgång till handlingar som inte har offentliggjorts rör, liksom 
under föregående verksamhetsår, främst handlingar som hör till det så kallade 
kommittéförfarandet och korrespondens som inte är direkt tillgänglig. 

 
33 ansökningar har blivit föremål för ett avslag om tillgång, helt eller delvis. Detta 
antal är lägre än de 47 avslag som gjordes under 2008, och procentuellt sett av det 
totala antalet ansökningar är detta antal ännu lägre. Det främsta skälet till avslag 
(39 procent) är undantaget när det gäller skydd för beslutsförfarandet (artikel 4.3 i 
förordning (EG) nr 1049/2001). Förklaringen till detta är ansökningar om handlingar 
som hör till kommittéförfarandet, i den mån som texterna avseende 
genomförandeåtgärderna har offentliggjorts först efter beslut av den ansvariga 
kommittén. Den som ansöker om tillgång till sådana handlingar får därför först avslag 
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men kan sedan få tillgång till handlingarna efter en viss tidsperiod. Skyddet för den 
enskildes privatliv – personuppgifter (artikel 4.1 b) utgör följaktligen 26 procent av de 
fall då avslag har gjorts. Dessa procentuella andelar är i högsta grad desamma som 
föregående år. (Se bilaga 8.) 
 
Antalet bekräftande ansökningar efter ett inledande avslag (artikel 8 i förordning nr 
1049/2001) har minskat kraftigt jämfört med 2008: tre ansökningar gjordes detta år 
och elva gjordes under 2008. 

 

Inget klagomål beträffande frågor som rör allmänhetens tillgång till handlingar har 
ingetts till Europeiska ombudsmannen under 2009. När det gäller klagomålsärende 
793/2007/(WP)BEH, som inleddes 2007, har parlamentet godkänt ombudsmannens 
förslag till rekommendation och offentliggjort de handlingar som den klagande redan 
hade begärt 2007. Ombudsmannen har ännu inte fattat ett slutgiltigt beslut.  
 
En talan inför EG-domstolen väcktes 2009 mot ett parlamentsbeslut med tillämpning 
av förordning nr 1049/2009 om undantag till rätten till tillgång inom området för 
uppgiftsskydd. 
 
Den interinstitutionella kommitté som avses i artikel 15 i nämnda förordning samlades 
den 15 december 2009. 
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS 
 

Register 2009 (situation on 31/12/2009) 
 

 
 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2006 2007 2008 2009 

1917 1865 1300 1260 

 
 

2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  
 

2006 2007 2008 2009 

283 334 237 273 

 
 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2006 2007 2008 2009 

51 42 133 3 

 
 

4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN  
 

2006 2007 2008 2009 

1 1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
1   Partial access granted in 2 cases 
2   Access granted in 1 case 
3   Partial access granted in 4 cases and total access granted in 1 case 
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

BG - - - 0,77% 0,48% 

ES 5,07% 8,05% 5,36% 5,62% 7,38% 

CS 0,83% 0,73% 0,80% 0,23% 0,40% 

DA 0,55% 0,52% 0,32% 1% 0,48% 

DE 18,52% 13,09% 10,88% 12,77% 20,95% 

ET 0,11% 0,10%  -  

EL 0,55% 0,94% 1,29% 0,69% 0,56% 

EN 43,66% 41,42% 45,42% 50,54% 37,06% 

FR 12,57% 21,23% 16,35% 14,31% 18,89% 

IT 3,86% 3,91% 5,68% 5,31% 4,60% 

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

LT - - 0,11% 0,08% 0,08% 

HU 0,39% 0,73% 0,54% 0,54% 0,40% 

MT 0,06% - 0,05% -  

NL 9,26% 5,95% 6,92% 2,31% 3,25% 

PL 1,32% 2,24% 2,31% 2,38% 1,35% 

PT 1,27% 1,30% 1,02% 0,85% 1,11% 

RO - - - 0,38% 0,95% 

SK 0,44% 0,68% 0,32% 0,46% 0,56% 

SL - 0,21% 0,05% -  

FI 0,66% 0,57% 0,27% 0,38% 0,24% 

SV 0,66% 0,37% 0,43% 1,31% 1,27% 

AUTRES - 0,10% 1,88% -  
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 
 

2006 2007 2008 2009 

BELGIUM 18,10% 15,98% 21,08% 15,16% 

BULGARIA - - 1% 0,56% 

CZECH REPUBLIC 1,41% 1,39% 0,46% 0,63% 

DENMARK 0,83% 0,91% 1,15% 0,95% 

GERMANY 14,50% 11,26% 11,77% 20,40% 

ESTONIA 0,16% 0,27% - 0,16% 

GREECE 1,25% 2,41% 1,31% 0,48% 

SPAIN 4,69% 5,68% 4,77% 7,14% 

FRANCE 13,09% 10,35% 9,85% 11,51% 

IRELAND 0,73% 1,82% 2,38% 1,27% 

ITALY 5,06% 8,74% 6% 5,32% 

CYPRUS 0,21% 0,27% 0,46% 0,16% 

LATVIA 0,89% 0,05% 0,23% 0,16% 

LITHUANIA - 0,05% 0,23% 0,16% 

LUXEMBURG 2,03% 2,20% 2,46% 4,44% 

HUNGARY 0,89% 0,75% 0,46% 0,56% 

MALTA 0,16% 0,11% 0,15% 0,32% 

THE NETHERLANDS 7,41% 9,71% 3,38% 3,41% 

AUSTRIA 1,25% 1,72% 1,08% 1,59% 

POLAND 3,23% 3,27% 2,92% 1,83% 

PORTUGAL 1,62% 0,91% 1% 0,87% 

ROMANIA - - 0,92% 1,27% 

SLOVENIA 0,37% 0,27% 0,46% 0,08% 

SLOVAKIA 0,78% 0,38% 0,54% 0,56% 

FINLAND 0,99% 0,43% 0,77% 0,24% 

SWEDEN 0,83% 0,91% 1,77% 1,75% 

UNITED KINGDOM 5,53% 6,86% 12,92% 8,73% 

CANDIDATE COUNTRIES  3,96% 3,16% 0,46% 0,32% 

THIRD COUNTRIES 7,51% 0,05% 10% 9,92% 

NON SPECIFIED 2,50% 10,08% - 0,08% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 
 
 

 2006 2007 2008 2009 

CIVIL SOCIETY 
(see detailed table 
below for 2009) 

21,39% 21,95% 54,06% 21,75% 

JOURNALISTS 2,88% 2,86% 0,11% 3,35% 

LAWYERS 6,48% 6,49% 0,43% 13,11% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

39,39% 36,69% 27,41% 41,36% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

3,49% 4,03% 2,28% 1,42% 

PUBLIC 
AUTHORITIES  
(other than EU 
institutions) 

5,10% 4,61% 8,88% 13,62% 

MPE, MPE 
ASSISTANT 

1,33% 1,30% 1,41% 1,52% 

OTHERS 
(Pensioners, 
unemployed, etc.) 

19,94% 22,08% 5,42% 3,86% 

 
 

 

CIVIL SOCIETY 

 

2009 

Environment 2,80% 

Other groups of interest 12,15% 

Industry / Commercial  sector 79,44 

NGO's 5,61% 
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8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 
 

  
20064 20075 200866 20097 

ARTICLE 4.1a) 
PROTECTION PUBLIC 
INTEREST  

 6,25% 2,08% 5,26% 

ARTICLE 4.1b) 
PROTECTION PRIVACY 
AND INTEGRITY OF THE 
INDIVIDUAL 

24,44% 39,58% 21,88% 26,31% 

ARTICLE 4.2.1E 
PROTECTION 
COMMERCIAL INTEREST 

8,88% 10,42% 1,04% 2,63% 

ARTICLE 4.2.2E 
PROTECTION COURT 
PROCEEDINGS AND LEGAL 
ADVICE 

24,44 % 8,33% 2,08% 10,52% 

ARTICLE 4.2.3E 
PROTECTION 
INSPECTIONS AUDITS 

 2,08% 15,63% 15,78% 

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

40% 33,33% 57,29% 39,47% 

ARTICLE 4.5 VETO 
MEMBER STATES 

2,22 %    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 Total number of refusals: 36  -    Partial access: 9 

5
 Total number of refusals: 40  -    Partial access: 8 

6
Total number of refusals: 47  -    Partial access: 5 cases at initial stage and 4 cases at confirmative stage 

7
Total number of refusals: 39  -    Partial access : 6 cases at initial stage 
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9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION  

1049/2001  
 
 

 
20068 20079 200810 200911 

NON-IDENTIFIED 
DOCUMENTS  
 

31,88% 30,30% 46,43% 35,11% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  

5,80% 0,76% - 3,33% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER 
ORGAN  

5,07% 3,03% 28,57% 33,3% 

REQUEST WITHDRAWN  
 

12,32% 8,33% 21,43% 26,60% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  

44,93% 57,58% 3,57% 1,66% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 Total number of refusals : 138 

9
 Total number of refusals : 132 

10
 Total number of refusals : 28 

11
 Total number of refusals :  60 
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10.  ELECTRONIC REGISTER CONSULTATION 
 
 
 
A  Documents listed in the Registre 
 
 
 

Total Documents References Files 

December 2006 165.139 1.021.599 

December 2007 207.069 1.306.059 

December 2008 262.000 1.682.774 

December 2009 310.760 1.998.330 

 
 
 
 
B Statistics on consultation of the Access to Documents' website on 
Europarl  
 
 

 

2009 Total Monthly 

Hits 382.413 31.868 

Queries 79.088 6.590 

Visits 225.698 18.808 
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C Most frequently used search criteria  
 
 
 
 
 

Search by criteria 

62%
16%

12%

7% 3%

Document type Date Words in title Reference Author
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D Search by "Document type" - details 
 
 

Parliamentary activity related

29%

11%

11%10%

10%

10%

10%
9%

Written  questions

Text adopted (finalised edition)

Draft reports

Priority written questions

Question time

Amendements to draft reports 

Reports

Amendements to documents A 

 
 
 

Non parliamentary activity

36%

26%

20%

18%

Press release

COM documents

Mail (official) Incoming

Mail (Parliament) outgoing

 


