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Generalsekretæren

Bruxelles, den 23. januar 2003

Meddelelse til Præsidiet

Om: Oversigt over Parlamentets gennemførelse i 2002 af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

RESUME

I artikel 17, stk. 1, i forordning nr. 1049/2001 anføres det, at "hver institution hvert år
offentliggør en rapport for det foregående år med angivelse af antallet af tilfælde, hvor
institutionen har afslået aktindsigt, begrundelserne for sådanne afslag, og antallet af
følsomme dokumenter, der ikke er indført i registret".

I henhold til forretningsordenens artikel 172, stk. 7, udarbejder Parlamentets kompetente
udvalg, Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,
hvert år en rapport "på grundlag af oplysninger fra Præsidiet og andre kilder" og
forelægger dem på plenarmødet.

Nærværende meddelelse er Præsidiets bidrag til udarbejdelsen af den årlige rapport

Kernen i dette bidrag er afsnit om Parlamentets register og om de begæringer, som
Parlamentet har modtaget fra offentligheden om aktindsigt i Parlamentets dokumenter,
samt de dertilhørende statistiske data.

Meddelelsen indeholder endvidere baggrundsmateriale om de interne lovgivningsmæssige
og administrative initiativer, der har været nødvendige inden for Parlamentet med henblik
på gennemførelse af forordningen. For fuldstændighedens skyld omfatter meddelelsen
perioden fra den 3. juni til den 31. december 2001.

Endelig indeholder meddelelsen et udkast til afgørelse fra generalsekretæren, som giver
lederen af registreringstjenesten bemyndigelse til at anmode om udtalelser fra Juridisk
Tjeneste og fra den databeskyttelsesansvarlige i forbindelse med forslag om afslag på
begæringer om aktindsigt eller en genfremsat begæring.
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1. Indledning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (herefter benævnt forordningen) blev
vedtaget den 30. maj 2001, trådte i kraft den 3. juni 2001 og fik virkning fra den 3.
december 2001. Med forordningen indføres vigtige nye rettigheder med hensyn til
aktindsigt i Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, og den er et
overordentlig vigtigt skridt i retning af større åbenhed og gennemsigtighed i de europæiske
institutioners arbejde.

Kernen i forordningen var kravet om, at hver institution skulle oprette et offentligt register
over dokumenter inden den 3. juni 2002. Men fastsættelsen af den 3. december 2001 som
den dato, hvor forordningen fik virkning, betød endvidere, at hver institution skulle træffe
foranstaltninger for at sikre, at anmodninger om dokumenter fra offentligheden kunne
behandles fra den pågældende dato, inden sådanne dokumentregistre kunne tages i
anvendelse.

I artikel 17, stk. 1, i forordning nr. 1049/2001 anføres det, at "hver institution hvert år
offentliggør en rapport for det foregående år med angivelse af antallet af tilfælde, hvor
institutionen har afslået aktindsigt, begrundelserne for sådanne afslag, og antallet af
følsomme dokumenter, der ikke er indført i registret".

I henhold til forretningsordenens artikel 172, stk. 7, udarbejder Parlamentets kompetente
udvalg, Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,
hvert år en rapport "på grundlag af oplysninger fra Præsidiet og andre kilder" og
forelægger dem på plenarmødet.

Nærværende meddelelse er Præsidiets bidrag til udarbejdelsen af den årlige rapport.
Kernen i dette bidrag er afsnit om Parlamentets register og om de begæringer, som
Parlamentet har modtaget fra offentligheden om aktindsigt i Parlamentets dokumenter,
samt de dertilhørende statistiske data. Meddelelsen indeholder endvidere
baggrundsmateriale om de interne lovgivningsmæssige og administrative initiativer, der
har været nødvendige inden for Parlamentet med henblik på gennemførelse af
forordningen. For fuldstændighedens skyld omfatter meddelelsen perioden fra den 3. juni
til den 31. december 2001.

2. Lovgivningsmæssige og administrative initiativer

a) 3. juni - 31. december 2001

I perioden mellem juni og december 2001, især fra den 3. juni, da forordningen trådte i
kraft, til den 3. december, da den fik virkning, blev der vedtaget en lang række vigtige
dokumenter, der var nødvendige for gennemførelsen af forordningen inden for
Parlamentet.

For det første vedtog plenarforsamlingen den 13. november 2001 ændringer til
forretningsordenen som krævet i artikel 18, stk. 1, i forordningen på basis af en betænkning
af Hanja Maij-Weggen. De ti ændringer af forretningsordenen, især artikel 171-173, løste
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en række problemer, som ikke var blevet løst i forbindelse med forordningen. Samtidig
blev afgørelser af 1997 og 1998 om aktindsigt i Parlamentets dokumenter samt om afgifter
for udlevering af meget omfattende dokumenter annulleret i den til ændringsforslagene
hørende beslutning.

Nedenfor opregnes de vigtigste bestemmelser, der blev indført med de pågældende
ændringsforslag:

 En definition af Parlamentets dokumenter med henblik på aktindsigt. Disse
dokumenter blev defineret som dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget af
"personer, som er valgt til hverv i Parlamentet, jf. kapitel III, Parlamentets organer,
udvalg eller interparlamentariske delegationer eller Parlamentets Generalsekretariat"

 Identificering af dokumenter, der ikke betragtes som henhørende under Parlamentets
ansvarsområde i henhold til forordningen. Det drejer sig om dokumenter, der er
udarbejdet eller modtages af et medlem eller af politiske grupper, medmindre de
indgives i henhold til forretningsordenen.

 Indføjelse af en bestemmelse om, at visse kategorier af dokumenter gøres direkte
tilgængelige gennem registret. Parlamentet afgør, hvilke kategorier det drejer sig om,
og dette angives i et bilag til forretningsordenen (se nedenfor)

 Henvisning af sager til det interinstitutionelle udvalg, der skal nedsættes i henhold til
artikel 15 i forordningen, i tilfælde af uoverensstemmelser mellem to institutioner
med hensyn til et dokuments fortrolige karakter.

Ændringerne af forretningsordenen gav imidlertid ligeledes Præsidiet en række vigtige
opgaver, såsom at fastlægge, hvilke organer der skal have kompetence til at behandle
oprindelige begæringer, og at træffe afgørelse om genfremsatte begæringer samt
begæringer om aktindsigt i følsomme dokumenter. Desuden ville tilsynet med
behandlingen af begæringer om aktindsigt påhvile en af næstformændene.

Præsidiet opfyldte i stor udstrækning denne opgave ved at vedtage generelle bestemmelser
for behandling af anmodninger om aktindsigt på sit møde den 28. november 20011.
Præsidiets afgørelse var opdelt i seks afsnit. Afsnit I omfattede registret, de opgaver der
pålægges den tjenestegren, der fører registret, samt aktindsigt i dokumenter, det være sig
direkte tilgængelige dokumenter eller begæring om aktindsigt. Det fastsattes endvidere, at
den administrative behandling af begæringer om aktindsigt skulle centraliseres i den
tjenestegren, der fører registret. Afsnit I omhandler endvidere registrering og arkivering af
Parlamentets dokumenter.

Afsnit II og III omhandler oprindelige begæringer og genfremsatte begæringer om
aktindsigt. Generalsekretæren træffer afgørelse om afslag på begæringer om aktindsigt, og
enhver afgørelse om afslag fremsendes til orientering til Præsidiet. Præsidiet vil
sædvanligvis træffe afgørelse om genfremsatte begæringer om aktindsigt, men denne
beføjelse vil kunne uddelegeres til den næstformand, der var ansvarlig for tilsynet med en
sådan behandling. Både i tilfælde af et afslag på en begæring om aktindsigt og en
genfremsat begæring om aktindsigt anmoder generalsekretæren Juridisk Tjeneste og den

1 Senere offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende (EFT C 374 af 29.12.2001, s. 1).
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databeskyttelsesansvarlige om en udtalelse (en sådan høring er obligatorisk i forbindelse
med genfremsatte begæringer).

Afsnit IV omhandler behandling af følsomme dokumenter. Alle afgørelser vedrørende
aktindsigt i følsomme dokumenter træffes af Præsidiet.

Endelig omhandler afsnit V de praktiske aspekter i forbindelse med aktindsigt, herunder
udlevering af dokumenter og de dermed forbundne udgifter, især i forbindelse med
omfangsrige dokumenter. I afsnit VI fastsættes det, at afgørelsen træder i kraft på datoen
for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Afgørelsen tages op til
fornyet overvejelse to år efter dens ikrafttrædelse på grundlag af en rapport udarbejdet af
generalsekretæren.

Det vigtigste administrative initiativ i den pågældende periode var nedsættelsen af en
tværtjenstlig taskforce bestående af repræsentanter fra alle generaldirektoraterne, Juridisk
Tjeneste, formandens og generalsekretærens Kabinet samt en repræsentant for hver af de
politiske grupper. Taskforcen fik til opgave at vurdere indvirkningen af forordningen på
Parlamentet og at fremsætte hensigtsmæssige forslag. Den medvirkede til at udarbejde
Præsidiets foreløbige udkast til ovennævnte afgørelse samt til andre
gennemførelsesbestemmelser (se nedenfor). Dens vigtigste funktion var imidlertid at
etablere et offentligt register over Parlamentets dokumenter. Dens mandat blev fornyet i
januar 2002.

I lyset af at forordning nr. 1049/2001 fik virkning fra den 3. december 2001, og at borgerne
fra den dato kunne anmode om aktindsigt i dokumenter i Parlamentets besiddelse eller
udarbejdet af Parlamentet, blev der under Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse,
direktorat C, oprettet en mindre registreringstjeneste til behandling af begæringer om
aktindsigt bestående af tjenestemænd, der midlertidigt var udlånt til at varetage denne
opgave, samt to hjælpeansatte.

b) 1. januar - 31. december 2002

I løbet af 2002 blev der endvidere vedtaget flere ændringer af forretningsordenen.

Den 14. maj 2002 vedtog plenarforsamlingen endnu en betænkning af Hanja Maij-Weggen
om ændring af forretningsordenen med vedføjelse af en liste over de af Parlamentets
dokumenter, der er direkte tilgængelige gennem registret, som bilag til forretningsordenen
(bilag XV). Dette var helt klart en uhyre vigtig afgørelse vedrørende registrets generelle
indhold.

Adfærdskodeksen for Parlamentets tjenestemænd blev ajourført af Præsidiet på dets møde
den 11. marts 2002. Kodeksens bestemmelser vedrørende aktindsigt i Parlamentets
dokumenter blev erstattet af nye afsnit, der indeholdt:

 et påbud til Parlamentets tjenestemænd om at iagttage offentlighedens nye ret til
aktindsigt i Parlamentets dokumenter
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 en kort beskrivelse af registrets funktion og indhold, samt et pålæg til
tjenestemændene om nøje at overholde bestemmelserne vedrørende registrering af
Parlamentets dokumenter

 bestemmelser om behandling af begæringer om aktindsigt i Parlamentets dokumenter,
som skal forvaltes centralt af den tjenestegren, der er ansvarlig for registret, med
undtagelse af begæringer om aktindsigt i direkte tilgængelige dokumenter gennem
registret; i sådanne tilfælde bistår tjenestemanden med at finde det pågældende
dokument og, om nødvendigt, udlevere en kopi heraf.

Endelig traf generalsekretæren i overensstemmelse med Præsidiets mandat af 28.
november 2001 den 31. maj 2002 en afgørelse vedrørende registrering af Parlamentets
dokumenter, som var blevet udarbejdet af taskforcen efter omfattende tværtjenstlige
høringer. Afgørelsen omfatter et omfattende system for forvaltning af alle Parlamentets
dokumenter, herunder dokumenter der ikke findes i registret, men som ikke desto mindre i
henhold til forordningen kan være genstand for en begæring fra offentligheden om
aktindsigt. Derfor omhandler kun to afsnit i afgørelsen (afsnit IV og V) specifikt
Parlamentets register for dokumentreferencer. Andre afsnit omhandler:

 behandling af indgående og udgående post
 registrering af Parlamentets dokumenter i Generalsekretariatet
 opbevaring af dokumenterne
 overførsel af dokumenter til Parlamentets arkiver.

Hvad angik fremsendelse af dokumenter til registret, fastsattes det i afgørelsen, at
dokumenter vedrørende Parlamentets lovgivningsmæssige og parlamentariske aktiviteter
ville blive prioriteret højst. I afgørelsen blev det endvidere pålagt hver tjenestegren at
træffe de organisatoriske foranstaltninger, der var nødvendige for at opfylde dens krav. Der
ville ligeledes blive iværksat informations- og uddannelsesprogrammer for Parlamentets
tjenestemænd.

Med hensyn til udviklingen på det ikke-lovgivningsmæssige område er det vigtigt at være
opmærksom på, at Præsidiet i 2002 udnævnte næstformanden Charlotte Cederschiöld til
ansvarlig for tilsynet med behandlingen af begæringer om aktindsigt i overensstemmelse
med forretningsordenens artikel 172, stk. 6. Præsidiet accepterede endvidere i sine
afgørelser om 2003-budgettet at oprette tre nye stillinger pr. 1. januar 2003 (1A, 1B og 1C)
med henblik på en permanent registreringstjeneste, samt en ny B-stilling og tre nye C-
stillinger i 2004.

Endelig blev der inden for Generalsekretaritatet nedsat en stående arbejdsgruppe,
"koordinering - aktindsigt", i marts 2002 i henhold til generalsekretærens afgørelse.
Arbejdsgruppen omfattede alle de tjenestegrene, der beskæftiger sig med forbindelserne
med borgerne, for at sikre en behørig koordinering i de tilfælde, hvor de pågældende
tjenestegrene modtog begæringer om aktindsigt i Parlamentets dokumenter.
Arbejdsgruppen var ansvarlig for etableringen af Borgernes Portal på Parlamentets
websted (se nedenfor).

3. Parlamentets dokumentregister
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a) Udformning af registret

Hovedopgaven i 2002 i forbindelse med gennemførelsen af forordningen var etableringen
af et online-register for Parlamentets dokumenter.

Etableringen af det pågældende register gennemgik en række udviklingsstadier.

Første stadie bestod i opstillingen af en liste over forskellige kategorier af
parlamentsdokumenter, som skulle indgå i registret. Dette var en meget omfattende
opgave, idet der aldrig før var blevet udarbejdet en sådan oversigt. Der var endvidere tale
om en vedvarende opgave. Den første version af en sådan oversigt var knyttet som bilag til
generalsekretærens afgørelse om registrering af Parlamentets dokumenter, der blev
vedtaget den 31. maj 2002. Oversigten er vedvarende blevet ajourført og tilpasset, ikke
mindst efter at plenarforsamlingen havde afgjort, hvilke dokumenter der ville være direkte
tilgængelige gennem registret. Der er for tiden opført 168 dokumenttyper i oversigten. Det
er vigtigt at være opmærksom på, at hvert dokumenttype er knyttet til en tilsvarende
administrativ tjeneste i Parlamentets Generalsekretariat, som vil være ansvarligt for
indføring af disse dokumenter i registret og, eventuelt, rådgivning om, hvorvidt et
dokument af den pågældende type kan gøres tilgængelig for offentligheden i forbindelse
med en begæring om aktindsigt.

Andet stadie bestod i at få fastlagt registrets overordnede struktur. Det blev besluttet, at
registret skulle omfatte:

 En flersproget online-søgeside i 2 udgaver - en udgave tilgængelig for offentligheden
(internet) og en anden udgave udelukkende til internt brug (intranet). Søgesiden ville
omfatte en formular med henblik på begæring om aktindsigt i dokumenter, som ikke
direkte var tilgængelige online

 Et register med dokumentreferencer lagret i en database
 Et arkiv med dokumentfiler
 En mekanisme med henblik på en - om muligt automatisk - indlæsning af nye

dokumenter i registret.

Projektets tredje stadie var udformningen af registrets it-struktur - en opgave som
Direktoratet for Informationsteknologi var ansvarlig for. Det vedtoges, at registret skulle
udformes på grundlag af eksisterende databaser og softwareredskaber, samt at
indlæsningen af dokumenter i videst mulig udstrækning skulle foregå automatisk. En vis
grad af manuel indlæsning af dokumenter ved hjælp af nye og særligt udformet software
ville ikke desto mindre være uundgåelig. Nye dokumenter indlæst i registret ville
indledningsvis være til rådighed på intranettet, inden de hver aften blev kopieret igennem
den eksisterende firewall til Parlamentets internet. Der ville blive etableret en mekanisme
til korrigering af eventuelle fejl i dokumentreferencer i registret eller for det tilfælde, at
dokumenter i modstrid med plenarforsamlingens afgørelse ved en fejltagelse blev gjort
direkte tilgængelige.

Der blev udviklet prototyper af registret i foråret 2002. En fuldstændig version af registret
var klar og den første indlæsning af dokumenter påbegyndtes i begyndelsen af maj. Det
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nye register blev taget i brug online den 31. maj, tre dage inden den officielle frist den 3.
juni 2002 i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordningen.

I overensstemmelse med tidligere afgørelser blev dokumenter udarbejdet i forbindelse med
lovgivningsprocedurer, der under alle omstændigheder skulle gøres direkte tilgængelige,
prioriteret højst i registrets indledende funktionsperiode.

Det var hovedsagelig mødedokumenter, der blev indlæst i registret i de første uger.
Herefter fulgte dokumenter vedrørende udvalgenes aktiviteter, således at alle
lovgivningsdokumenter, som Parlamentet enten havde modtaget eller udarbejdet, var
tilgængelige i direkte form via registret i efteråret 2002. Der blev endvidere udfoldet
bestræbelser på at sikre, at hovedparten af lovgivningsdokumenterne fra perioden fra den
3. december 2001 til den 3. juni 2002 ligeledes blev indlæst i registret.

For at sikre, at borgernes begæringer om aktindsigt blev indgivet til registreringstjenesten
og behandlet inden for de i direktivet fastsatte frister blev de forskellige adgangspunkter i
Europarl i forbindelse med begæringer om aktindsigt, generelle spørgsmål og indgivelse af
andragender samlet på samme side  under Borgernes Portal.

b) Statistik om brugen af registret

Fra den 31. december 2002 indeholdt registret 13.835 dokumentreferencer og 115.638 filer
(hver sprogversion af et dokument indlæses i registret, i takt med at den foreligger). På
nuværende tidspunkt indlæses der gennemsnitligt 80 dokumenter og 636 filer om dagen.

Efter at registret er blevet åbnet, har 26.710 brugere besøgt det 28.227 gange. Der er
foretaget 24.753 søgninger på 109.911 sider i registret.

Bilag 1 indeholder detaljerede oplysninger herom.

4. Begæringer om aktindsigt i Parlamentets dokumenter

a) Begæringer om aktindsigt

I 2002 modtog Parlamentet 637 begæringer om aktindsigt. Tallene viser, at der er tale om
en markant stigning i antallet af begæringer efter åbningen af registret. I de første fem
måneder af 2002 blev der indgivet 117 begæringer, mens der fra juni til udgangen af året
blev indgivet 520 begæringer.

I oversigten med statistiske data i bilag 2 gives der en mere detaljeret oversigt over
ovennævnte tal efter sprog, tidspunktet for Parlamentets modtagelse af de pågældende
begæringer, oprindelsesland og arten af de dokumenter, der ønskes aktindsigt i.

Begæringerne er hovedsagelig affattet på engelsk, efterfulgt af fransk og tysk.

Hovedparten af begæringerne (594) indgik i registreringstjenesten efter indførelsen af en
ansøgningsformular online.
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539 begæringer kom fra en af EU's medlemsstater, hovedparten (97) kom fra Belgien,
efterfulgt af Frankrig (83) og Italien (72). 20 begæringer blev indgivet af et af
kandidatlandene, og 17 kom fra Nordamerika, herunder 15 fra USA, hvilket oversteg
antallet af begæringer fra fem af medlemsstaterne.

De vigtigste dokumenttyper, der blev anmodet om aktindsigt i, var dokumenter fra andre
institutioner, mødedokumenter, dokumenter fra Parlamentets forskellige organer samt
dokumenter vedrørende Parlamentets aktiviteter,

b) Afslag på begæringer om aktindsigt

I 109 tilfælde blev der givet afslag på begæringer om aktindsigt. I de fleste tilfælde skyldtes
dette:

 at den oprindelige begæring ikke var klart formuleret, eller at der manglede
obligatoriske oplysninger

 at det dokument, der blev anmodet om aktindsigt i, ikke var et af Parlamentets
dokumenter, dvs. at dokumentet hverken var udarbejdet af institutionerne eller i deres
besiddelse

 at dokumentet ikke længere var til rådighed
 at det i realiteten ikke drejede sig om en begæring om aktindsigt i et dokument, hvorfor

spørgsmålet ikke vedrørte registreringstjenesten.

Kun i 9 tilfælde var der tale om et decideret afslag i henhold til artikel 4 i forordningen. I 5
tilfælde blev der anmodet om aktindsigt i Juridisk Tjenestes udtalelser. Der blev givet
afslag på en begæring med den begrundelse, at dette ville have skadet offentlighedens
interesser; 2 begæringer blev afslået, fordi det ville have været til skade for privatlivets fred
og den enkeltes integritet, og endelig blev der givet afslag på en begæring, fordi det ville
have været til skade for institutionens beslutningsproces. I alle ovennævnte tilfælde blev de
obligatoriske frister overholdt.

c) Genfremsatte begæringer

Kun et afslag på en oprindelig begæring om aktindsigt i et af Parlamentets dokumenter i
2002 resulterede i en genfremsat begæring. Præsidiet behandlede denne genfremsatte
begæring på sit møde den 21. oktober 2002, hvor det blev besluttet at give delvis aktindsigt
i det pågældende dokument.

5. Følsomme dokumenter

I henhold til artikel 17 i forordningen skal de årlige rapporter indeholde oplysninger om
antallet af følsomme dokumenter, der ikke er indført i institutionens register.

Følsomme dokumenter er klassificerede dokumenter vedrørende den offentlige sikkerhed,
militære anliggender, internationale forbindelser, samt finanspolitik, valutapolitik eller
økonomisk politik. Disse dokumenter er klassificeret i tre grupper (TOP SECRET,
SECRET, CONFIDENTIAL) alt efter den skade, som uautoriseret udlevering ville kunne
forvolde. Artikel 9 i forordningen indeholder særlige bestemmelser om behandlingen af
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følsomme dokumenter. Henvisninger til følsomme dokumenter kan kun indlæses i registret
med ophavsmandens samtykke, og referencer skal i så fald udformes på en sådan måde, at
de ikke vil være til skade for sikkerheden.

I referenceperioden hverken udarbejdede eller modtog Parlamentet følsomme dokumenter.
Spørgsmålet om antallet af følsomme dokumenter, der ikke er indført i registret, er derfor
ikke aktuelt.

I 2002 indgik Parlamentet og Rådet imidlertid en interinstitutionel aftale om Parlamentets
aktindsigt i følsomme dokumenter i Rådets besiddelse vedrørende sikkerheds- og
forsvarspolitik (anden søjle). Aftalen blev godkendt på plenarforsamlingen den 23. oktober
2002 og undertegnet den 20. november 2002. I et begrænset antal tilfælde giver aftalen
mulighed for fremsendelse af følsomme dokumenter fra Rådet til Parlamentet. Det kan
derfor ikke udelukkes, at man på et senere tidspunkt må tage stilling til, hvorvidt et følsomt
dokument henhørende under anden søjle bør indføres i registret.

6. Interinstitutionelt samarbejde

I artikel 15, stk. 2, i forordningen pålægges de tre institutioner at nedsætte et
interinstitutionelt udvalg til at "undersøge den bedste praksis, behandle eventuelle
konflikter og drøfte den fremtidige udvikling vedrørende aktindsigt".

Parlamentet gjorde sig til talsmand for det synspunkt, at udvalget skulle sammensættes af
politiske repræsentanter fra hver institution. Efter nogen tøven indvilligede både Rådet og
Kommissionen i at efter komme Parlamentets ønske, og udvalget, bestående af de tre
institutioners formænd, holdt sit konstituerende møde den 13. marts 2002 i Strasbourg. På
mødet enedes udvalget om arbejdsmetoder og vedtog, at formændene kunne udpege en
person, som skulle repræsentere dem på udvalgets arbejdsmøder. Parlamentets formand,
Pat Cox, udnævnte Charlotte Cederschiöld, næstformand, til at repræsentere Parlamentet
på disse møder.

Udvalget har herefter holdt møde henholdsvis den 10. april og den 9. juli 2002. Det har
bl.a. beskæftiget sig med

 hver institutions register
 informationskampagner for borgerne; i denne sammenhæng godkendte det

udarbejdelsen af en brochure om aktindsigt, som er blevet offentliggjort på alle sprog
og omdelt inden for Parlamentet og til dets informationskontorer

 anvendelsen af forordningen på agenturer og andre organer
 analyse af eksisterende bestemmelser i lyset af forordningen
 ændringer af forordningen om historiske arkiver.

Bortset fra arbejdet i det interinstitutionelle udvalg har der været en ret intensiv kontakt
mellem tjenestegrenene, der er ansvarlige for registrene i de tre institutioner, og
samarbejdet har især taget sigte på forberedelsen af møder i det interinstitutionelle udvalg,
udformning og drift af registre, udveksling af synspunkter om behandlingen af omfattende
begæringer samt udarbejdelse af et udkast til en interinstitutionel brochure om aktindsigt
med henblik på distribution til offentligheden. De tre institutioners administrationer har
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ligeledes drøftet, hvilke procedurer der skal følges, hvis en institution modtager en
begæring om aktindsigt i et dokument, der stammer fra en anden institution. Disse
drøftelser resulterede i undertegnelsen af en fælles hensigtserklæring den 9. juli 2002, der
pålægger en institution at høre den anden institution, som er forpligtet til at afgive et svar
inden fem arbejdsdage, hvis den førstnævnte institution modtager en begæring om
aktindsigt i et af dens dokumenter, og hvis der helt klart hersker tvivl om, hvorvidt
dokumentet er offentligt tilgængeligt.

7. Generel vurdering

Indførelsen af nye rettigheder som aktindsigt i Parlamentets dokumenter krævede
opfyldelse af to vigtige opgaver i 2002: etablering af en procedure for modtagelse og
behandling af begæringer om aktindsigt samt etableringen af Parlamentets register. Begge
udfordringer blev taget op, og de opstillede mål blev opfyldt på tilfredsstillende måde
inden for den fastsatte frist, selv om dette krævede omfattende menneskelige ressourcer fra
Generalsekretariatet og en forhøjelse af budgetbevillingerne på 2003-budgettet.

Fremgangsmåden i forbindelse med behandling af begæringer om aktindsigt baseret på en
centraliseret procedure inden for registreringstjenesten har hovedsagelig fungeret
tilfredsstillende. Med denne ordning har det været muligt at behandle det stadig større antal
begæringer, der er indgivet, efter at registret blev tilgængeligt i juni 2002. Fristen på 15
arbejdsdage i henhold til forordningen er blevet overholdt, selv om svarene i visse tilfælde
blev sendt ud på fristens allersidste dag. Især begæringer om aktindsigt, der fremsendes til
andre tjenester og herefter videresendes til registreringstjenesten med henblik på
behandling, skaber forsinkelser. Behovet for at høre Juridisk Tjeneste og den
databeskyttelsesansvarlige i forbindelse med forslag om afslag på aktindsigt eller
genfremsatte begæringer er ligeledes tidskrævende. For at fremskynde procedurerne
foreslår generalsekretæren, at lederen af registreringstjenesten bemyndiges til at anmode
om udtalelser fra Juridisk Tjeneste og fra den databeskyttelsesansvarlige.

2002 kan karakteriseres som den indledende fase af Parlamentets register over
dokumentreferencer. Registret blev tilgængeligt online den 3. juni 2002 som anført i
forordningen. I de første seks måneder af registrets eksistens blev der lagt vægt på at sikre,
at alle dokumenttyper vedrørende de lovgivningsmæssige procedurer blev gjort direkte
tilgængelige gennem registret. Denne opgave er blevet opfyldt. Herefter lægges der nu
vægt på at sikre, at et stadig større antal ikke-lovgivningsmæssige dokumenter indføres i
registret. De statistiske data viser, at registret hurtigt er blevet et meget populært websted
og det vigtigste redskab til indgivelse af begæringer om aktindsigt.

Endvidere bør udviklingen i 2002 på tre områder med henblik på gennemførelse af
forordningen fremhæves:

 etablering af det interinstitutionelle udvalg i overensstemmelse med Parlamentets
retningslinjer

 undertegnelse af aftalen med Rådet om aktindsigt i dets oplysninger og dokumenter
på områderne forsvars- og sikkerhedspolitik

 offentliggørelse af en brochure om aktindsigt.
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8. Konklusioner

Det henstilles til Præsidiet

 at notere sig og godkende denne meddelelse om gennemførelse af forordning nr.
1049/2001 inden for Parlamentet i 2002 og at anmode formanden om at fremsende
meddelelsen til Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre
Anliggender som Præsidiets bidrag til udarbejdelsen af den årlige rapport i henhold til
forretningsordenens artikel 172, stk. 7

 at notere sig generalsekretærens udkast til afgørelse, der er vedhæftet som bilag, og
hvori lederen af registreringstjenesten formelt bemyndiges til at anmode om en
udtalelse fra Juridisk Tjeneste og den databeskyttelsesansvarlige i forbindelse med et
forslag om afslag på aktindsigt eller en genfremsat begæring.

Julian Priestley

Bilag


