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NOTAT TIL PRÆSIDIET

Om: Behandling af Parlamentets gennemførelse i 2004 af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter
- Præsidiets bidrag til den årlige rapport

RESUMÉ

Siden den 3. december 2001 har  Parlamentet, Rådet og Kommission gennemført forordning
(EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i de dokumenter, de ligger inde med.

I overensstemmelse med forordningens bestemmelser (artikel 17, stk. 1) offentliggjorde de
pågældende institutioner rapporter for hhv. 2002 og 2003 om denne forordnings gennemførelse
og fremlagde endvidere oplysninger om det offentlige register over dokumenterne samt
statistikker over aktindsigten i dokumenterne.

I henhold til forretningsordenens artikel 97, stk. 7, skal den årlige rapport udarbejdes af det
kompetente udvalg, dvs. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,
"på grundlag af oplysninger fra Præsidiet og andre kilder" og forelægges på plenarmødet.

Godkendes nærværende dokument af Præsidiet, vil det udgøre dettes bidrag til den årlige
rapport.

De vigtigste afsnit, som vedrører Parlamentets register og de modtagne begæringer om
aktindsigt i Parlamentets dokumenter omhandles i nøjagtige statistikker.

Der fremlægges desuden oplysninger om de interne administrative og organisatoriske tiltag fra
Parlamentets side med henblik på at gennemføre forordning (EF) nr. 1049/2001.
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Vedlagt fremsendes til Præsidiets medlemmer et dokument med de nødvendige oplysninger til
udarbejdelse af den årlige rapport for 2004, der kræves i henhold til artikel 17, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 1049/2001. Dokumentet indeholder navnlig følgende konklusioner:

INDLÆSNING I DET ELEKTRONISKE REGISTER

 Den samlede indlæsning i registret foregår i øjeblikket med en hastighed af 185 nye
henvisninger og 890 flersprogede filer om dagen. Pr. 31. december 2004 var der i registret
i alt 89.348 henvisninger og 500.989 filer, som er flersprogede/på 20 sprog. Omkring 90%
af dokumenterne i registret er direkte tilgængelige for offentligheden via internettet.

BEHANDLING AF POST

 Overførsel af post til registret er siden juni 2003 sket efter forudgående kontrol i
Registertjenesten, der sikrer sig, at kravene i forordning (EF) nr. 1049/2001 opfyldes.
Registertjenesten har med tilbagevirkende kraft kontrolleret al post, der før dette tidspunkt
var i Adonis-basen, og har indarbejdet den i registret. Med denne operation er det lykkedes
at behandle omkring 30.000 dokumenter. I øjeblikket indeholder registret 44.000 skrivelser,
hvoraf 50% er direkte tilgængelige på internettet.

BEGÆRINGER OM AKTINDSIGT

 I 2004 var antallet af begæringer om aktindsigt 1.245, hvilket betød en stigning på 13% i
forhold til 2003.

AFSLAG PÅ BEGÆRING OM AKTINDSIGT

 Under henvisning til undtagelserne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001 var der i 11
tilfælde tale om afslag på begæring om aktindsigt (i 8 tilfælde artikel 4, stk. 1, litra b),
hvoraf 5 var delvise afslag og 3 tilfælde artikel 4, stk. 2). Der modtoges én genfremsat
begæring, og Præsidiet bekræftede afslaget under henvisning til artikel 4, stk. 1, litra b).
Desuden blev det indgivet én klage til Den Europæiske Ombudsmand.

FØLSOMME DOKUMENTER

 I henhold til artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1049/2001 er 5 følsomme dokumenter,
som Parlamentet har modtaget, ikke nævnt i registret.
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På den baggrund opfordres Præsidiet til

- at godkende informationsdokumentet om Parlamentets gennemførelse i 2004 af  forordning
(EF) nr. 1049/2001,

- at anmode formanden om at sende det til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og
Indre Anliggender som Præsidiets bidrag, jf. Parlamentets forretningsordens artikel 97, stk. 7,
med henblik på udarbejdelsen af den tredje årlige rapport.

Julian PRIESTLEY
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I. INDLEDNING

I artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter står der, 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".

Nærværende dokument er Præsidiets bidrag til udarbejdelsen af Parlamentets tredje rapport. Den
dækker perioden 1. januar 2004-31. december 2004.

Heri behandles hovedsagelig registrets udvikling og omstrukturering samt de administrative og
organisatoriske tiltag, der er vedtaget for at leve op til kravene i forordning (EF) nr. 1049/2001.
Der foretages endvidere en analyse af begæringerne fra offentligheden og vises statistikker
herover.

II. ADMINISTRATIVE OG ORGANISATORISKE TILTAG

1. Omlægning af Arkivtjenesten

Som led i politikken om at sætte sig højere mål flyttedes Arkivenheden, inkl. Tjenesten
for Fortrolige Dokumenter, pr. 1. januar 2004 til Generaldirektoratet for Parlamentets
Ledelse. Dermed blev det muligt at forstærke samarbejdet med registret og udvikle den
synergi mellem registret, arkivet og Posttjenesten, der er absolut nødvendig for at
gennemføre forordning (EF) nr. 1049/2001 fyldestgørende. På den måde er det lykkedes
at opnå større effektivitet i behandlingen af begæringer om aktindsigt og en bedre
koordinering af konsultation, oplagring og arkivering af fortrolige dokumenter, som
Parlamentet modtager fra de øvrige institutioner.

Da der ikke i Parlamentet findes noget samlet dokumentindeks, hvor ethvert dokument,
som Parlamentet opretter eller modtager, kan arkiveres, er det planen, at registret sender
en kopi af disse dokumenter til Europa-Parlamentets Arkiv- og Dokumentationscenter
(CARDOC). Med henblik herpå er der, hvad angår de dokumenter, der er udarbejdet
inden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001, i henhold til artikel 7, stk. 1, i
Præsidiets afgørelse 2001/C374/01 ved at blive udarbejdet protokoller mellem den
centrale arkivtjeneste og den afdeling, der har til opgave at forvalte registret, således at
der organiseres overførsler fra den ene database til den anden.

2. Gennemførelse af generalsekretærens afgørelse af 31. maj 2002

Med generalsekretærens afgørelse af 31. maj 2002 om gennemførelsesbestemmelser for
indlæsning i registret ændredes Parlamentets kultur omkring behandlingen og
forvaltningen af dets dokumenter. De organisatoriske, funktionsmæssige og tekniske
ændringer, som denne afgørelse indebærer, havde været behandlet på informationsmøder
med de forskellige generaldirektorater, således at de mekanismer og opgaver, der er en
følge heraf, kunne forklares. Imidlertid vil det internt i Parlamentet kræve en øget indsats
og opfølgning at sikre en korrekt gennemførelse af planerne om registreringen af
dokumenter i hver enkelt afdeling, den automatiske indlæsning i registret, organisering
af ajourførte arkiver samt overførsel af disse dokumenter og papirer til Parlamentets
historiske arkiv.
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III. REGISTRET

Efter at registret den 3. juni 2002 blev åbnet for offentligheden, er RER-databasen blevet
perfektioneret med hensyn til såvel forvaltningsredskaber (administrationsmodul) som
muligheder, hvad angår søgning og indhold.

1. Udviklingen

Et af de mest markante fremskridt, der skete det forløbne år, var tilpasningen af RER-
basen til udvidelsen. Alle registrets moduler (RER-2, indlæsning af dokumenter,
grænseflade for søgning på Intranet og internettet, verificering af oversættelser) gør det
muligt at modtage og behandle dokumenter på de tyve officielle sprog.

Endvidere er basen blevet tilpasset til at kunne modtage den sjette valgperiodes
dokumenter: dokumentdefinition, henvisninger, nye udvalg, politiske grupper,
medlemmer, etc., og der er blevet oprettet et nyt modul til udarbejdelse af statistikker.

I årets løb er der foretaget andre tilpasninger for at skabe kompatibilitet med
Windows XP og med de nye XM- og XC-koder.

Registrets grænseflade for netsidesøgning (Intranet og internettet) er blevet udvidet med
nye områder og funktioner. Det er i øjeblikket muligt at definere en brugerprofil,
hvorved man kan melde sig til regelmæssigt og automatisk at modtage de nye
dokumenter, der tilføres registret inden for et bestemt af Parlamentets aktivitetsområder,
alt efter hvilke præferencer brugeren måtte have.

2. Indlæsning

Indlæsning i registrets database (RER) omfatter i øjeblikket gennemsnitligt 185 nye
henvisninger (58 i 2002 og 168 i 2003) og 890 nye filer (428 i 2002 og 858 i 2003) om
dagen.

Det samlede antal henvisninger i basen pr. 31. december 2004 er 89.348 og et samlet
antal filer på 500.989 (sammenlignet med 50.540 henvisninger og 326.063 filer i 2003).
Andelen af direkte tilgængelige dokumenter ligger på 90 %.

Indlæsningen i registret er foregået som en fasevis behandling med prioriteringer, der
praktiseredes fra den 3. juni 2002 - det tidspunkt, hvor registret åbnedes for
offentligheden - via tilførsel til registret af parlamentsdokumenter, især alle dem, der
vedrører lovgivningsprocedurerne, og derefter dokumenterne vedrørende de øvrige
generaldirektoraters arbejde.

Hvad angår indlæsningsformen, indlæses ud af de 147 dokumenttyper, der pr. definition
vil kunne figurere i registret, i øjeblikket 30 % automatisk basen fra baserne ITER,
CUPIDO og Workflow EPADES 2.

I løbet af 2004 blev det ved ibrugtagningen af ITER-systemet muligt at automatisere
indlæsningen af parlamentsudvalgenes dokumenter.



- 4 -

Samtidig igangsattes et projekt med henblik på at kode de nye produkter fra
Generaldirektoratet for Information og gøre det muligt at integrere dem i registret ved en
automatisk procedure. Et lignende projekt blev startet for at automatisere tilførsel via
PREQUEST-basen af dokumenter, der forvaltes af Præsidiets, Formandskonferencens og
Kvæstorernes Sekretariat.

Skal det garanteres, at de data, der er tilført registret, er udtømmende (indlæsning af
samtlige dokumenter) og af god kvalitet (ensartede), er det absolut nødvendigt at gå
videre med at automatisere indlæsningen, hvorved der samtidig kan opnås en mærkbar
nedskæring af arbejdsbyrden for Parlamentets forskellige tjenestegrene.

Automatiseringen af indlæsningen af dokumenterne afhænger af disses format og af
anvendelsen af markeringer (metadata). Det faktum, at en fil er i Word-format gør, at
manuel indlæsning er nødvendig. Derfor vil det være påkrævet at udvikle
dokumentmodeller forsynet med XML-markeringer (som det er tilfældet med
dokumenter i DocEP-format) og om nødvendigt skabe særlige applikationer, der giver
mulighed for automatisk overførsel til registrets base, (som ITER).

Manglen på et centraliseret system til forvaltning af dokumenterne i EP har ført til stadig
flere forskellige måder at lagre dokumenter på med fare for at have forskellige versioner
til rådighed alt efter kilderne.

På grund af disse begrænsninger og den manglende mulighed for automatisk at tilføre
visse dokumenter, som det er nødvendigt at hente manuelt til registrets base for at undgå
alt for store forsinkelser i indlæsningen til denne, er der blevet oprettet et system af
forbindelser med de eksisterende databaser i Parlamentet, således at der er adgang til
dokumenternes fuldstændige tekst.

2.1. Post

Posten er en af de typer dokumenter, der i henhold til bilag XV til Parlamentets
forretningsorden og generalsekretærens afgørelse af 31. maj 2002 skal figurere i
registret (overførsel sker fra Adonis-basen). Den officielle post er direkte
tilgængelig, og for Parlamentets posts vedkommende findes kun henvisningen
(dokumentets Adonis-nr., sammendrag af dets indhold samt dets emne) i registret.
Begæres indsigt i et af postdokumenternes tekst, konsulterer Registertjenesten
afsenderen af den pågældende post og bestemmer under hensyntagen til
undtagelserne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001, om der kan gives
aktindsigt.

Registertjenesten kontrollerer hver dag al ny post til registret, inden den overføres til
databasen. Denne kontrol gør det muligt at konstatere vigtige fejl, hvad angår
"emnets" kvalitet ud fra såvel dets udformning som dets indhold: I nogle tilfælde
afspejler emnet ikke skrivelsens indhold, fordi det simpelt hen er taget fra en
lignende skrivelse. I andre tilfælde er heller ikke alle kravene i artikel 11, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 1049/2001 opfyldt - hvorefter "henvisninger indføres på en
sådan måde, at de ikke hindrer beskyttelsen af de i artikel 4 omhandlede interesser".

Det ville derfor være ønskeligt, såfremt de forskellige kontorer analyserede de typer
post, de behandler, i videst muligt omfang gjorde emnerne for rutineskrivelser
ensartede og i højere grad gjorde brug af funktionen [...] i Adonis til at indføje alle
særlige enkeltheder, der er nyttige for en skrivelses "udgangstjeneste", men
overflødige eller endog tvetydige for læseren på internettet, som risikerer at blive
vildledt med hensyn til postens indhold.
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I denne sammenhæng bør det også nævnes, at Registertjenesten som nævnt i
årsrapporten for 2003 har beholdt al post fra den 1. januar 2002 til overførsel til
registret. Med andre ord er al post i Adonis-basen, som ikke var forsynet med
betegnelsen "register", blevet kontrolleret og overført til registerbasen som Officiel
post eller Parlamentets post. Dette samarbejde har betydet, at ca. 30.000
dokumenter har kunnet behandles. I mangel af enhver form for specifik it-
applikation, der kunne lette samtidig behandling af et stort antal dokumenter, er
denne behandling foregået manuelt, hvilket har været en betydelig arbejdsbyrde.
Derfor er det fremover et absolut must at råde over en it-applikation, der kan gøre
det hurtigere at kontrollere Parlamentets post og overføre den til registret.

I øjeblikket ligger antallet af dokumenter af denne art (ind- og udgående post), der
figurerer i registret, i nærheden af 44.000 (15.000 i 2003), hvoraf 50% er direkte
tilgængelige på internettet.

2.2. Administrative dokumenter

De administrative dokumenter udgør i henhold til ovenstående bestemmelser den
sidste kategori dokumenter, der skal figurere i registret. I henhold til
generalsekretærens afgørelse af 31. maj 2002 (artikel 10, stk. 5) ... henviser disse
dokumenter til ethvert dokument udarbejdet af Generalsekretariatets administrative
tjenester, herunder generaldirektorater, direktorater, afdelinger eller lignende
tjenester, samt af de forskellige udvalg eller arbejdsgrupper, som generalsekretæren
har nedsat. Disse administrative dokumenter skal dels indeholde en afgørelse, dels
udgøre en vigtig del af et dossier eller en administrativ, juridisk, finansiel eller
vedtægtsmæssig procedure, som udmunder i en specifik afgørelse fra en af
Parlamentets politiske eller administrative myndigheder. Denne kategori
administrative dokumenter omfatter ikke: lejlighedsvise dokumenter eller
meddelelser, der hverken er del af nogen som helst procedure eller tilføjer
oplysninger af nogen merværdi til allerede foreliggende oplysninger i et dossier.

Henvisningerne i disse dokumenter overføres til det offentlige register. Det er kun
henvisningerne i de administrative dokumenter, borgerne har direkte adgang til.

Indarbejdelsen af administrative dokumenter i Adonis-databasen påbegyndtes i
anden halvdel af 2003, og med henblik på at overføre henvisningerne i disse
dokumenter til registerbasen og offentliggøre dem i det offentlige register
(internettet) har den ansvarlige tjeneste vurderet de forskellige dokumenter, der
allerede findes i basen. Det konstateredes herved, at kontingentet er meget beskedent
(ca. 2.000 dokumenter), fordi en stor del af de administrative dokumenter ikke er
arkiveret i Adonis, men i de systemer, som de forskellige administrative enheder
råder over (eller kommer til at råde over).

Eftersom de administrative dokumenter således ikke har nogen ensartet typestruktur,
vil det, inden der kan foretages nogen overførsel til registret, derfor blive nødvendigt
i samarbejde med de forskellige ansvarlige for dokumenterne og it-applikationerne
at behandle den særlige problematik omkring overførslen af hvert enkelt dokument.

3. Statistik over dokumentproduktion og -udsendelse

Antallet af gennemførte søgninger i registret via internettet ligger gennemsnitligt på
omkring 700 om dagen. Bortset fra indgangsportalerne er registret blandt de ti mest
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besøgte startsider på Europarl. Denne statistik viser, at det offentlige register er blevet et
vigtigt redskab til dokumentsøgning for de borgere, der ønsker at følge Parlamentets
aktiviteter specielt og Den Europæiske Unions aktiviteter generelt.

I bilag I findes en detaljeret oversigt over, hvorledes brugen af registret fordeler sig.

4. Følsomme dokumenter

I henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1049/2001 skal de årlige rapporter indeholde
angivelse af antallet af "følsomme" dokumenter, der ikke er indført i den pågældende
institutions register. Følsomme dokumenter er klassificeret som "TRÈS SECRET/TOP
SECRET", "SECRET" eller "CONFIDENTIEL/CONFIDENTIAL", og i forordningens
artikel 9 er der fastsat særlige bestemmelser om deres behandling.

I henhold til denne artikels stk. 3 indføres følsomme dokumenter kun i registret med
samtykke fra den, fra hvem dokumentet hidrører. Ud fra denne bestemmelse var der i
2004 5 dokumenter klassificeret som "EU Confidential" eller "restreint/restricted" (til
tjenestebrug), der ikke blev nævnt i registret.

5. Udtømmende data og disses kvalitet

Et registers værdi afhænger ikke blot af antallet af disponible dokumenter, men især af
de indgivne datas kvalitet og nøjagtighed. Derfor er det, såfremt borgerne skal tilbydes
en service af kvalitet, nødvendigt at sikre sig, at de dokumenter, der hver dag tilføres
registret af de forskellige tjenester, ikke indeholder hverken henvisnings- eller
klassificeringsfejl, og det af hensyn til deres tilgængelighed. Denne opgave er af
afgørende betydning, når der skal træffes afgørelse om at udsende dokumenter, såsom
post udarbejdet eller modtaget af Parlamentet.

Registrets forvaltningsmodul indeholder i øjeblikket en applikation til kontrol med
kvaliteten af de data, der indføres i basen. Registertjenesten begyndte i 2004 at
gennemføre kvalitetskontrol og konstaterede, at kvaliteten af de manuelt indlæste
dokumenter er temmelig uensartet, også hvad angår dækning og udtømmende karakter
(fordi der mangler et fælles identificerings- og indgivelsessystem for dokumenterne, er
det umuligt korrekt at vurdere, om registret er udtømmende), tiden mellem dokumentets
oprettelse og dets udsendelse samt dokumenthenvisningens indhold.

På den baggrund og med henblik på at kunne indføre en central og udtømmende kontrol
med indlæsningen i registret skal det absolut prioriteres at iværksætte et nyt system til
dokumentproduktion (strukturerede og markerede dokumenter), som garanterer
pålidelige henvisninger og automatiserede indlæsningsmekanismer for alle Parlamentets
dokumenter. I øvrigt praktiserer de andre institutioner, Kommissionen og Rådet, en
centraliseret indlæsning i registret.

IV. BEHANDLING AF BEGÆRINGER OM AKTINDSIGT

Siden registrets åbning i juni 2002 er antallet af begæringer om aktindsigt (ved hjælp af den
elektroniske formular på registrets netside eller en skriftlig begæring til den registeransvarlige)
steget gradvist (jf. grafen i bilag II). I 2003 var der tale om en stigning på 73%. I løbet af 2004
skete der en stigning på 13% i forhold til det forudgående år. Denne mindre stigning skyldes
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sandsynligvis, at Parlamentets dokumenter i stadig højere grad er direkte tilgængelige for
borgerne på internettet, via registret eller via de forskellige temasider på Europarl.

1. Antal begæringer

Antallet af oprindelige begæringer steg fra 1.106 i 2003 til 1.245 i 2004. Disse tal tager
ikke højde for de talrige anmodninger om oplysninger og dokumentation, der behandles
af Parlamentets forskellige tjenester (Borgernes Brevkasse, Arkivtjenesten,
Dokumentationscentret), og for hvilke der ikke findes nogen nøjagtig statistik.

Antallet af genfremsatte begæringer (artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001) er fortsat
stabilt: én genfremsat begæring i 2004 lige som de to forudgående år. I 2004 blev der
indgivet én klage til Den Europæiske Ombudsmand.

Nogle begæringer vedrører ikke noget konkret dokument, men snarere oplysninger af
generel karakter, således at et skiftende antal dokumenter kommer på tale. I så tilfælde,
og når der er tale om allerede udsendte og let tilgængelige dokumenter, giver den
kompetente registertjeneste under henvisning til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr.
1049/2001 aktindsigt og oplyser den, der har fremsat begæringen, om, hvorledes
vedkommende får adgang til dokumenterne (i de fleste tilfælde via internettet).

2. Interesseområder

Den mest efterspurgte dokumenttype er fortsat tekster vedrørende
fællesskabslovgivningen (25% af begæringerne), såvel tidligere som gældende retsakter
eller lovgivning under forberedelse (Kommissionens oprindelige forslag til en bestemt
lovgivningsmæssig akt). Dette er også tilfældet med tekster, som Parlamentet har
vedtaget, men som er temmelig gamle og derfor endnu ikke er tilgængelige online
(åbningen af det nye netsted for søgning af historiske dokumenter CARDOC, som
gradvist udbygges, er i den forbindelse et mærkbart fremskridt).

I 2004 konstateredes stor interesse for tekster i forbindelse med regeringskonferencens
arbejde og for forfatningsteksten samt spørgsmålene til de indstillede kommissærer som
led i proceduren til indsættelse af den nye Kommission.

En stor del (7%) af begæringerne vedrører tekster i skrivelser, ind- og udgående post,
der i registret er klassificeret under "Parlamentets post", dvs. dokumenter, hvorom der
skal indgives begæring, som derefter behandles, så det bestemmes eventuelt at gøre brug
af nogle af undtagelserne i artikel 4 og 9 i forordning (EF) nr. 1049/2001.

Hvad angår interne dokumenter fra Parlamentets politiske organer, er der konstateret en
særlig interesse for regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til
Europa-Parlamentets medlemmer, for anvendelsen af bevillinger opført under konto
3701 samt for gennemførelsen af  forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og
finansiering af politiske partier på europæisk plan.

Hvad angår dokumenter på magnetmedier, er antallet af begæringer faldet i forhold til
det forudgående år: 7 begæringer (svarende til optagelser fra Budgetkontroludvalgets
møder) sammenlignet med 16 i 2003.

3. Profil af personer, der ønsker aktindsigt
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Begæringer, der stammer fra universitetskredse, er fortsat lige som de forudgående år
de hyppigst forekommende (ca. 40% af samtlige begæringer). Det skal i den forbindelse
understreges, at visse systematiske og gentagne begæringer om aktindsigt, især
stammende fra universitetskredse, må betragtes som misbrug af procedurerne og i klar
modstrid med det egentlige formål med reglerne, hvilket nævnes i Kommissionens
rapport om gennemførelsen af principperne i forordning (EF) nr. 1049/20011. Hvad
angår Parlamentet, modtog registret sidste år flere begæringer fra forskere ved
velrenommerede universitetscentre, der råder over specialbiblioteker med dokumentation
om EU-institutionerne, hvor de pågældende dokumenter var let tilgængelige. I sådanne
tilfælde forsøger den person, der fremsætter begæringen, at få EU-institutionernes
administration til at udføre det bibliografiske forskningsarbejde, som er forskerens eget,
og anmoder om at få resultatet sendt pr. e-mail.

Specielt skal det understreges, at et voksende antal begæringer om aktindsigt stammer
fra personer, der har en særlig interesse i at få bestemte dokumenter. Disse begæringer
fremsættes i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001, men vedrører dokumenter, der
kun kan videregives til de berørte personer og ikke kan offentliggøres. Sådanne
begæringer vedrører f.eks. ansættelsesprocedurer (stadig flere tjenestemænd vælger den
procedure for aktindsigt, der foreslås i forordning (EF) nr. 1049/2001, i stedet for at
henvende sig direkte til ansættelsesmyndigheden på grundlag af
tjenestemandsvedtægten), udbud eller revisioner.

Da forordningen undertiden benyttes til at gøre en særlig aktindsigt gældende, fordi der
ikke findes specifikke regler herfor, burde det følgelig undersøges, hvorledes disse
personer kan gives privilegeret aktindsigt, der er mere vidtgående end offentlighedens
almindelige ret til aktindsigt.

En anden stor del af begæringerne kommer fra advokatkontorer, konsulenter,
sammenslutninger eller ngo'er, hovedsagelig med hjemsted i Belgien, fordi mange
multinationale organisationer med henblik på deres transaktioner i Europa har et
hjemsted i Bruxelles.

I betragtning af ovenstående er det ikke forbavsende at konstatere, at det ud fra
begæringernes fordeling efter geografisk oprindelse er Belgien (50%), der erobrer
førstepladsen, selv om det året før ganske vist var Tyskland. Frankrig kommer ind på en
tredjeplads lige som de forudgående år.

Hvad angår EU's nye medlemsstater, er rækkefølgen ud fra antallet af begæringer
følgende: Polen (2%), Ungarn (1,5%) og Den Tjekkiske Republik (1%).

Det mest anvendte sprog ved udformningen af begæringerne er engelsk efterfulgt af
fransk og tysk. Denne fordeling har kunnet konstateres siden registrets oprettelse.

4. Afslagsbegrundelser og -statistik

I 2004 lå antallet af negative svar på 68, heraf 11 (16%) i kraft af de undtagelser fra
retten til aktindsigt, der omtales i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001. De negative
svar skyldes for halvdelens vedkommende, at det er umuligt at identificere det
efterspurgte dokument, fordi der mangler præcise angivelser fra den, der har indgivet
begæringen.

1 Se KOM(2004) 45, pkt. 4.3.
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Hvad angår negative svar under henvisning til undtagelserne i artikel 4, fordeler de
forskellige undtagelsestyper sig således:

- 8 tilfælde af afslag på begæring om oplysninger under henvisning til undtagelsen i
artikel 4, stk. 1, litra b), (beskyttelse af privatlivets fred); det skal dog understreges,
at der under henvisning til artikel 4, stk. 6, i 5 tilfælde er blevet tilladt delvis
aktindsigt i de ønskede dokumenter, efter at personoplysninger i dokumentet var
blevet fjernet,

- 3 tilfælde af afslag på begæring om oplysninger under henvisning til undtagelsen i
artikel 4, stk. 2, (beskyttelse af retslige procedurer og juridisk rådgivning samt
inspektioner).

5. Genfremsatte begæringer

I 2004 modtoges én genfremsat begæring, efter at der var givet afslag på aktindsigt i en
udtalelse fra et bedømmelsesudvalg under henvisning til artikel 4, stk. 1, litra b), om
beskyttelse af personoplysninger. På mødet den 13. oktober 2004 behandlede Præsidiet
begæringen, og på grundlag af et forslag fra den parlamentsnæstformand, der har
spørgsmål om aktindsigt som ansvarsområde, bekræftede det afslaget på at udsende
oplysningerne.

6. Klager til Den Europæiske Ombudsmand

I 2004 sendtes én klage til Den Europæiske Ombudsmand på baggrund af en begæring
om aktindsigt i et parlamentsdokument. Den pågældende, som er tjenestemand ved
Parlamentet, havde anmodet om aktindsigt i en afgørelse fra ansættelsesmyndigheden, og
da der ikke forelå svar inden for den i forordning (EF) nr. 1049/2001 fastsatte frist,
indgav han klage til Den Europæiske Ombudsmand.

Parlamentet gav delvis aktindsigt i det ønskede dokument under henvisning til artikel 4,
stk. 6, i forordning (EF) nr. 1049/2001 og fjernede personoplysninger i
overensstemmelse med undtagelsen i samme artikels stk. 1, litra b).

I det begrundede svar til ombudsmanden, jf. artikel 3, stk. 1, i ombudsmandens statut,
erklærede Parlamentets formand, at den manglende overholdelse af fristen i henhold til
forordning (EF) nr. 1040/2001 skyldtes, at de berørte tjenester havde haft vanskeligt ved
at bestemme, hvilken procedure der var relevant til behandling af den pågældende
begæring, fordi det ønskede dokument havde kunnet konsulteres direkte hos
ansættelsesmyndigheden under henvisning til tjenestemandsvedtægten. Parlamentet
mente, at retsusikkerheden som følge af manglende normhierarki mellem dels forordning
(EF) nr. 1049/2001 og tjenestemandsvedtægten, dels forordning (EF) nr. 45/2001 og
tjenestemandsvedtægten var årsagen til, at der ikke var tale om nogen ensartet
behandling af begæringen, hvorfor svaret havde været så længe undervejs. Det endelige
resultat blev, at klageren fik størst mulig aktindsigt i det ønskede dokument.

Ved udarbejdelsen af nærværende rapport havde ombudsmanden endnu ikke meddelt
Parlamentet, om han havde færdigbehandlet klagen eller ej.

V. INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE
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Det interinstitutionelle udvalg, som nedsattes i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr.
1049/2001, holdt ikke møder i 2004 på grund af afholdelsen af valg til Europa-Parlamentet og
gennemførelsen af proceduren til indsættelse af den nye Europa-Kommission, som først var på
plads den 22. november 2004.

I den nye Kommission er næstformand Margot Wallström ansvarlig for spørgsmål vedrørende
aktindsigt. I Parlamentet er det Miroslav Ouzký, der er den næstformand, der har til opgave at
følge behandlingen af begæringer og genfremsatte begæringer om aktindsigt i Parlamentets
dokumenter.

Med henblik på at gennemføre retningslinjerne fra det interinstitutionelle udvalg har de tjenester
i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretariater, der har til opgave at
anvende forordning (EF) nr. 1049/2001, intensiveret udvekslingen af oplysninger og erfaringer.
Disse regelmæssige kontakter gør det muligt at bestemme, hvorledes der kan opnås praktiske
forbedringer, og anvende forordningen ensartet. Den fælles hensigtserklæring, der
undertegnedes i Strasbourg den 9. juli 2002, har ført til regelmæssige samråd mellem de tre
institutioner.

VI. KONKLUSIONER

Konsolideringen af registret fortsættes med en forbedring af borgernes muligheder for
dokumentsøgning samt kontrol med kvaliteten af de data, der findes i basen. Der er ligeledes
gjort fremskridt med den automatiske indlæsning, selv om denne indlæsningsmetode stadig kun
dækker 30% af de dokumenter, der skal figurere i registret. I 2004 blev det med ibrugtagningen
af ITER-systemet muligt at automatisere indlæsningen af parlamentsudvalgenes dokumenter,
hvilket betyder et mærkbart fremskridt med hensyn til at gøre data fra den type dokumenter
udtømmende og af høj kvalitet, og det blev muligt væsentligt at mindske arbejdsbyrden i de
berørte tjenester, som tidligere var nødt til at indlæse denne type dokumenter manuelt.

En absolut prioritet er iværksættelsen af et nyt system til dokumentproduktion (strukturerede og
markerede dokumenter), som garanterer pålidelige henvisninger og automatisering af
indlæsningsmekanismer for alle Parlamentets dokumenter.

 I løbet af 2004 er RER-basen blevet tilpasset udvidelsen. Alle registrets moduler giver
mulighed for at modtage og behandle dokumenter på de 20 officielle EU-sprog.

 Den samlede indlæsning i registret foregår i øjeblikket med en hastighed af 185 nye
henvisninger og 890 flersprogede filer om dagen. Pr. 31. december 2004 var der i
registret i alt 89.348 henvisninger og 500.989 filer, som er flersprogede/på 20 sprog.
90% af dokumenterne i registret er direkte tilgængelige for offentligheden via
internettet.

 I øjeblikket indeholder registret 44.000 skrivelser, hvoraf 50% er direkte tilgængelige.
Overførsel af post til registret sker efter forudgående kontrol i Registertjenesten, der
sikrer sig, at kravene i forordning (EF) nr. 1049/2001 opfyldes. For at kunne arbejde
videre i den retning er det absolut nødvendigt at have en særlig it-applikation, som gør
det muligt at behandle store mængder Adonis-filer.

 I 2004 var antallet af begæringer om aktindsigt 1.245, hvilket betyder en stigning på
13%.
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 Under henvisning til undtagelserne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001 var der i
11 tilfælde tale om afslag på begæring om aktindsigt (i 8 tilfælde artikel 4, stk. 1, litra
b), hvoraf 5 var delvise afslag og 3 tilfælde artikel 4, stk. 2). Der modtoges én
genfremsat begæring, og Præsidiet bekræftede afslaget under henvisning til artikel 4,
stk. 1, litra b). Desuden blev det indgivet én klage til Den Europæiske Ombudsmand.

 I henhold til artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1049/2001 er 5 følsomme
dokumenter, som Parlamentet har modtaget, ikke nævnt i registret.

 Der konstateres et voksende antal begæringer under henvisning til forordning (EF) nr.
1049/2001 om aktindsigt i dokumenter, som ikke kan videregives til de pågældende
personer (med en særlig interesse i at få bestemte dokumenter) og ikke kan
offentliggøres. Følgelig burde det undersøges, hvorledes disse personer kan gives
privilegeret aktindsigt, der er mere vidtgående end offentlighedens almindelige ret til
aktindsigt i institutionernes dokumenter.

 Det manglende normhierarki mellem dels forordning (EF) nr. 1049/2001 og
tjenestemandsvedtægten, dels forordning (EF) nr. 45/2001 og tjenestemandsvedtægten er
årsagen til, at der hersker en vis retsusikkerhed og ikke var tale om nogen ensartet
behandling af bestemte begæringer.
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PRODUKTION PÅ INTRANET

DATABASE INTRANET
DISPONIBLE
DOKUMENT-

TYPER
Henvisnin-

ger i alt
Filer i alt Nye

henvisnin-
ger

Nye filer Gennem-
snitligt

indlæste
henvisnin-

ger/dag

Gennem-
snitligt

indlæste
filer/dag

Be-
søgte
sider

Gennem-
snitligt
besøgte

sider/dag

Søgninger i
RER

Gennem-
snitligt
antal

søgninger i
RER/dag

2002 i alt 13.846 115.750 58,00 428,00 10.776 3.076 327
2003 i alt 50.540 326.063 168,10 858,59 42.361 7.790 351
Januar 2004 52.784 342.170 2.244,00 16.107 112,20 805,35 6.183 199,45 1.027 33,13 354
Februar 56.610 363.548 3.826,00 21.378 191,30 1.068,90 8.146 280,90 1.450 50,00 354
Marts 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
August 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 1009 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
2004 i alt 94.578 538.854 185,04 891,65 73.154 10.984
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UDSENDT PÅ INTERNETTET

DATABASE INTERNETTET

Henvisnin-
ger i alt

Filer i alt Be-
søgte
sider

Gen-
nemsnit-
ligt be-
søgte

sider/dg

Søgninger i
RER

Gennem-
snitligt
antal

søgninger i
RER/dag

2002 i alt 11.326 115.628 109.911 24.753
2003 i alt 48.622 308.219 411.337 80.144
Januar 2004 51.053 324.299 78.917 2.545,71 14.119 455,45
Februar 54.405 342.451 71.407 2.462,31 12.868 443,72
Marts 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

August 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

* 2004 i alt 89.348 500.989 1.652.515 190.327
* NB:
Forskellen i antallet af henvisninger mellem produktionsbasen og udsendelsesbasen ligger i, at datoen for dokumentets udsendelse er blevet ajourført på
grundlag af foretagne slettelser.
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ANTAL BESØG PÅ REGISTRETS INTERNETSTED
(http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheAvancee.cfm)

Antal besøgte
sider

Gennemsnitligt besøgte
sider/dag

Januar 78.917 2.545,71
Februar 71.407 2.462,31
Marts 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
August 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
2004 i alt 1.652.515

Antal besøg på internetstedet i 2004
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Statistik over BEGÆRINGER OM AKTINDSIGT - Registret 2004

1. ANTAL OPRINDELIGE BEGÆRINGER

2002 2003 2004

637 1.1061 1.2451

2. GENFREMSATTE BEGÆRINGER

2002 2003 2004

1 12 13

Graf over udviklingen i antallet af begæringer, der er tilgået registret
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1 Antal leverede dokumenter ved oprindelig begæring: 1.526 i 2003, 1.930 i 2004
 35% har været offentliggjort på en eller anden måde.
 50% er ikke tilgængelige online (meget gamle dokumenter, som kræver individuel behandling, inden de kan udsendes).
 15% har aldrig før været offentliggjort.

2 Afslag bekræftet (artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1049/2001).
3 Afslag bekræftet (artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1049/2001).
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3. SPROG, HVORPÅ BEGÆRINGERNE ER AFFATTET

2002 2003 2004

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

CS - - -

DA 0,78% 0,72% 0,48%

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

ET - - -

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%

SL - - -

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

SV 0,78% 1,17% 1,19%
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4. BEGÆRINGERNES GEOGRAFISKE OPRINDELSE

2002 2003 2004

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

TJEKKIET 0,94% 0,63% 1,03%

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

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

ESTLAND - 0,09% -

GRÆKENLAND 1,73% 1,44% 1,90%

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

FRANKRIG 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%

LETLAND 0,31% 0,18% 0,16%

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

LUXEMBOURG 0,16% 1,35% 1,43%

UNGARN 0,16% 0,36% 1,51%

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

NEDERLANDENE 3,92% 4,13% 4,52%

ØSTRIG 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%

SLOVAKIET 0,16% 0,54% 0,16%

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

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

DET FORENEDE
KONGERIGE

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

KANDIDATLANDE
(Bulgarien, Rumænien,
Tyrkiet)

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

TREDJELANDE 8,63% 9,61% 10,79%
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IKKE SPECIFICERET 2,67% 3,23% 1,67%

5. FAGLIG PROFIL AF PERSONER, DER BEGÆRER AKTINDSIGT

2002 2003 2004

CIVILSAMFUNDET
(interessegrupper, industri,
gno'er, rådgivere, etc.)

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

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

SAGFØRERE 5,84% 3,37% 5,35%

AKADEMISKE KREDSE
universitetsforskere

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

AKADEMISKE KREDSE
biblioteker

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

OFFENTLIGE
MYNDIGHEDER
(bortset fra EU-institutionerne)

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

MEP, MEP-MEDARBEJDERE 1,03% 2,31% 1,59%

DIVERSE
(pensionerede, personer uden
erhverv, etc.)

17,87%% 19,17% 20,14%

6. BEGRUNDELSER FOR AFSLAG

2002 2003 2004

IKKE BEHANDLET
(utilstrækkelige oplysninger)

- 2,44% 48,53%

VEDRØRER IKKE REGISTERTJENESTEN
(videresendt til anden tjeneste eller EP-
eksternt organ)

31,31% 36,59% 26,47%

DOKUMENT IKKE LÆNGERE
DISPONIBELT

4,04% 0,81% 1,47%

OPHAVSMAND/DOKUMENT UKENDT,
IKKE EU-DOKUMENT 55,56% 35,77% 7,35%

FLERE ART. 4-BEGRUNDELSER/STK.
SAMTIDIG 2,02% 1,63% -

ARTIKEL 4, stk. 1, litra a)
beskyttelse af offentlighedens interesser:
sikkerhed, forsvar, internationale
forbindelser

- 2,44% -

ARTIKEL 4, stk. 1, litra a)
beskyttelse af offentlighedens interesser:
finanspolitik, økonomisk politik

1,01% 1,63% -

ARTIKEL 4, stk. 1, litra b)
beskyttelse af privatlivets fred og den
enkeltes integritet

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

ARTIKEL 4, stk. 2, andet led
beskyttelse af juridisk rådgivning 4,04% 11,38% 1,47%
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ARTIKEL 4, stk. 2, tredje led
beskyttelse af revisioner - - 2,94%

ARTIKEL 4, stk. 3
beskyttelse af fortrolighedsprincippet i
forbindelse med interne drøftelser i
institutionerne

1,01% 0,81% -

ARTIKEL 4, stk. 6
delvis aktindsigt - - 7,35%

9. DOKUMENTTYPER, HVORTIL DER ØNSKES AKTINDSIGT

2002 2003 2004

INTERNATIONALE - - 0,09%
INTERNATIONALE AFTALER, TRAKTATER,
KONVENTIONER, ERKLÆRINGER, CHARTRE 3,11% 4,22% 0,86%

DOKUMENTER FRA INTERNATIONALE
ORGANISATIONER (FN, Europarådet, IPU) 0,19% 0,53% 0,51%

EU - ANDRE INSTITUTIONER - MEDLEMSSTATER - - 0,26%
TRAKTATER, EU-KONVENTIONER, DOKUMENTER FRA
REGERINGSKONFERENCEN, PROTOKOLLER,
KONVENTIONER

- - 6,00%

EU-AKTIVITETER 2,14% 3,17% 0,94%

EU-POLITIK - - 4,80%

RAMMEPROGRAMMER - - 0,09%

BI- OG MULTILATERALE AFTALER - - 0,09%

GÆLDENDE OG TIDLIGERE EU-LOVGIVNING
(direktiver, forordninger, afgørelser) - - 24,79%

TJENESTEMANDSVEDTÆGTEN - - 0,60%
DOKUMENTER FRA DE ØVRIGE INSTITUTIONER,
AGENTURER 24,27% 29,46% 0,43%

KOMMISSIONEN - - 4,63%

RÅDET - - 1,37%

DOKUMENTER FRA MEDLEMSSTATERNE 1,55 % 0,63 % 0,26 %

INTERINSTITUTIONELLE AFTALER - - 0,26%

BUDGETTET, BUDGETPROCEDUREN 0,19% - 0,43%

OFFENTLIGE PUBLIKATIONER - - 0,34%

TIDENDE (EUT) - - 2,32%

INFORMATIONSBROCHURER - - 0,26%

UDVÆLGELSESPRØVER - - 0,09%

INFORMATION OM FINANSIEL STØTTE FRA EU - - 0,43%

EUROPA-PARLAMENTET - - 0,34%

GENEREL INFORMATION OM EP
(aktiviteter, høringer, procedurer, emneblade, bulletiner,
pressemateriale, mødekalendere, brochurer)

12,43% 7,07% 2,14%
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EP'S SAMMENSÆTNING 0,58% 0,63% 0,60%

PLENARFORSAMLINGEN - - 0,17%

DE POLITISKE GRUPPER - 0,11% 0,17%

PARLAMENTETS UDVALG OG DELEGATIONER 0,39% 0,11% 0,09%

LISTE OVER MEDLEMMERNES MEDARBEJDERE 0,58% 0,21% -

INTERNE REGLER - - 0,17%

FORRETNINGSORDENEN 1,36% 0,84% 0,26%

MEDLEMMERNES GODTGØRELSER - - 0,94%
ANVENDELSE AF BEVILLINGERNE PÅ BUDGETKONTO
3701 - - 0,17%

ERKLÆRINGER OM
MEDLEMMERNES/MEDARBEJDERNES ØKONOMISKE
INTERESSER

0,39% 0,53% 0,09%

REGISTER OVER INTERESSEGRUPPER
(artikel 9, stk. 2) 0,39% 0,11% 0,26%

DOKUMENTER FRA BESLUTNINGSORGANER
(Præsidium, Formandskonferencen, politiske grupper,
Kvæstorerne, Udvalgs-/Delegationsformandskonferencen)

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

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

BESLUTNINGER - - 6,17%

BESLUTNINGSFORSLAG - - 0,34%

ÆNDRINGSFORSLAG - - 0,51%

SPØRGSMÅL FRA OG SVAR TIL EP-MEDLEMMERNE 0,58% 0,21% 2,92%

BETÆNKNINGER - 0,11% 8,83%

FULDSTÆNDIGE MØDEREFERATER - - 0,94%

AFSTEMNINGER VED NAVN - - 0,17%
DOKUMENTER FRA PARLAMENTETS
UDVALG/DELEGATIONER - - 3,26%

BETÆNKNINGSUDKAST - - 0,43%

ÆNDRINGSFORSLAG - - 0,17%

PROTOKOLLER (PV) - - 0,86%

MEDDELELSER TIL MEDLEMMERNE (CM) - - 0,17%

ANDRAGENDER 1,36% 0,74% 1,63%

FORLIGSDOKUMENTER - - 0,09%

ADMINISTRATIVE EP-DOKUMENTER/ORGANER 2,52% 1,48% 0,17%

UDBUDSBEKENDTGØRELSER - - 0,26%

STATISTIKKER 0,58% 0,42% -

UNDERSØGELSER - - 1,29%

ARBEJDSDOKUMENTER FRA GD IV - - 0,60%

STOA - - 0,43%



ANNEXE II

- 7 -

DOKUMENTER VEDRØRENDE ANMODNINGER OM
OPHÆVELSE AF ET MEDLEMS IMMUNITET - 0,11% -

IND- OG UDGÅENDE EP-KORRESPONDANCE 0,19% 5,70% 7,29%

LYDDOKUMENTER OG AUDIOVISUELLE DOKUMENTER 0,97% 1,90% 0,26%

DIVERSE 7,18% 8,13% 2,32%
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