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P5_TA(2003)0413 

Aktindsigt  

Europa-Parlamentets beslutning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og 

Kommissionens dokumenter  (gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001 i 2002) 

(2003/2022(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens beretning om anvendelsen i 2002 af forordning (EF) nr. 

1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter 

(KOM(2003) 216), til Rådets årsrapport om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-

Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter1 og til de oplysninger, som 

Parlamentets Præsidium har fremlagt i sin 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, jf. artikel 

17 i forordning (EF) nr. 1049/20012, 

 

- der henviser til EF-traktatens artikel 255, forordning (EF) nr. 1049/20013 og de øvrige 

bestemmelser, som er vedtaget og/eller er på vej til at blive vedtaget for at sikre borgernes 

ret til aktindsigt i institutionernes og agenturernes dokumenter, 

 

- der henviser til de praktiske foranstaltninger, som institutionerne og agenturerne traf i 

2002 for at muliggøre en reel udøvelse af retten til aktindsigt, 

 

- der henviser til det arbejde, som blev udført i 2002 af det interinstitutionelle udvalg, der er 

nedsat i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 1049/2001, 

 

- der henviser til de første erfaringer med institutionernes indførelse af registrene og deres 

indvirkning på arbejdets tilrettelæggelse såvel inden for institutionerne som mellem 

institutionerne indbyrdes, 

 

- der henviser til de skridt, der hidtil er taget med henblik på at sikre et sammenhængende 

interinstitutionelt overblik over lovgivningsarbejdet og gennemføre de krav, som 

Parlamentet fremsatte i forbindelse med vedtagelsen af 2002-budgettet,  

 

- der henviser til de foranstaltninger, som institutionerne traf i 2002 for at sikre formidling 

af oplysninger til borgerne, 

 

- der henviser til de tvister og/eller sager, der er indbragt for Ombudsmanden og 

Fællesskabets retsinstanser, samt disse organers afgørelser og henstillinger,  

                                                 
1  7957/2003. 
2  PE 324.892/BUR, tilgængelig via 

http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/DemandeDocuments.cfm.langue=DA 
3  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43. 
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- der navnlig henviser til sag T-84/03, udtalelse fra Juridisk Tjeneste Maurizio Turco mod 

Rådet for Den Europæiske Union, der verserer for Retten i Første Instans og vedrører 

adgang til de nationale delegationers positioner i Rådet under beslutningsprocessen, 

 

- der henviser til sin beslutning af 14. marts 2002 om Europa-Parlamentets, Rådets og 

Kommissionens gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt1, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 172, stk. 7, og artikel 47, stk. 1, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og 

Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

(A5-0298/2003), 

 

Generelle bemærkninger om åbenhed 

 

1. gentager, at det er fast besluttet på at fremme reel åbenhed i Unionens arbejde for at 

styrke det demokratiske princip, som er et af de principper, Unionen bygger på (EU-

traktatens artikel 6, stk. 1);  

 

2. bifalder udkastet til forfatningstraktat, som bekræfter retten til aktindsigt, udvider 

forpligtelsen til åbenhed til at omfatte samtlige institutioner, agenturer og organer, 

medtager artikel 41 og 42 om retten til aktindsigt i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og åbner lovgivningsprocessen, navnlig hvad angår Rådets 

forhold til offentligheden; 

 

Gennemførte og kommende foranstaltninger i medfør af forordning (EF) nr. 1049/2001 

 

3. lykønsker institutionerne - og deres personale - med de hidtidige fremskridt og ønsker 

samtidig at anspore dem til at fortsætte arbejdet; hilser med tilfredshed den betydelige 

stigning i antallet af dokumenter, som er stillet til rådighed for borgerne navnlig af Rådet, 

men konstaterer, at hvis der indføres aktindsigt i hundredtusinder af dokumenter, kræver 

det indførelse af egnede værktøjer for at sikre en så målrettet besvarelse af borgernes 

aktindsigtsbegæringer som muligt, særlig når der er tale om at følge med i forberedende 

lovgivningsarbejde2; 

 

4. finder stadig situationen utilfredsstillende, for så vidt angår: 

 

 - Det Europæiske Råd, som ikke giver fuld aktindsigt i de dokumenter, der drøftes, 

hvis disse dokumenter ikke på forhånd er blevet drøftet i Rådet,  

 

 - Det Europæiske Konvent, som ikke føler sig forpligtet til at efterleve principperne i 

forordning (EF) nr. 1049/2001, 

 

 - Rådet og Kommissionen, som ikke giver direkte adgang til forberedende akter i 

forbindelse med delegeret lovgivning (f.eks. forslag, der er forelagt for de 

                                                 
1  EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 483. 
2  Betragtning 6 og artikel 12 i forordning (EF) nr. 1049/2001. 
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udvalg/komitéer, som bistår Kommissionen, samt forslag til 

gennemførelsesforanstaltninger, der er forelagt for Coreper), 

 

- Rådet, der ikke tillader aktindsigt i de forskellige landepositioner under 

beslutningsprocessen: den manglende adgang til disse oplysninger, som er en 

afgørende forudsætning for at kunne følge med i de nationale landepositioner, 

strider mod både ånd og bogstav i forordning (EF) nr. 1049/2001, der tillader 

undtagelser på grundlag af et dokuments indhold (artikel 4, stk. 7), men ikke på 

grundlag af aktiviteterne i de nationale delegationer, når de fungerer som en del af 

Rådet; det er ligeledes selvmodsigende, fordi medlemsstaternes initiativer, der også 

har til formål at ændre lovgivning, offentliggøres, 

 

 - Rådet, som systematisk synes at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende offentlig 

sikkerhed under henvisning til forordningens artikel 4, stk. 1; dette strider 

formentlig mod forordningens ånd og bogstav; gentager, at alle 

aktindsigtsbegæringer skal underkastes en individuel og konkret vurdering, 

 

 - Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, som tilsyneladende systematisk 

afviser at give aktindsigt i udtalelser fra deres juridiske tjenester, hvilket formentlig 

også strider mod både ånd og bogstav i forordning (EF) nr. 1049/2001; anmoder i 

denne forbindelse og efter Nice-traktatens ikrafttræden, hvor Europa-Parlamentet 

har fået en generel søgsmålsret, Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre 

Marked om at overveje at lade Europa-Parlamentets intervenere i sag T-84/03, 

 

 - Rådet: beklager anvendelsen af en klassificering som "Limited" eller "Restricted" 

og fastslår, at sådanne dokumenter ikke kan registreres som følsomme dokumenter, 

eftersom definitionen på sådanne dokumenter er "Top Secret", "Secret" eller 

"Confidential", 

 

 - Rådet, som har modtaget et ukendt antal følsomme dokumenter og har udarbejdet 

173 følsomme dokumenter, som der ikke er henvist til i registret, og 

Kommissionen, som har udarbejdet og modtaget et ukendt antal følsomme 

dokumenter, som der ikke er henvist til i noget register, 

 

 - Rådet, der er holdt op med at lave lydoptagelser af visse møder for at undgå at 

skulle udlevere båndene efter anmodning; kræver at få oplyst, hvilke hensyn 

vedrørende god forvaltning der kan begrunde, at der ikke længere laves 

lydoptagelser af møder, som foregår bag lukkede døre, eller om denne 

foranstaltning skal betragtes som et forsøg på at forvanske målsætningerne i EU-

traktatens artikel 1, stk. 2 (åbenhedsprincippet), EF-traktatens artikel 255 og 

forordning (EF) nr. 1049/2001, 

 

 - Rådet og Kommissionen, som i højere grad bør gøre dokumenter direkte 

tilgængelige, 

 

 - Kommissionen, der som begrundelse for afslag i 38 % af sagerne anførte ikke-

angivet "undtagelse"; mener, at denne fremgangsmåde er uacceptabel, 

 

 - Kommissionen, hvis fortolkning af forordningen er tvivlsom, når den systematisk 

nægter borgerne aktindsigt i korrespondance fra medlemsstaterne i forbindelse med 
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overtrædelsesprocedurer, så snart procedurerne er afsluttet eller udsat; den burde 

tværtimod anlægge en selvstændig vurdering af sagen ud fra en hovedregel om, at 

der skal gives aktindsigt; minder Kommissionen om, at aktindsigtsbegæringer skal 

underkastes en individuel og konkret vurdering, 

 

 - Kommissionen, der ikke har oprettet et enkelt elektronisk register, men faktisk har 

flere registre; henviser til, at hensigten med forordning (EF) nr. 1049/2001 var, at 

institutionerne skulle oprette ét register, 

 

 - alle institutioner, fordi de tilsyneladende har problemer med den praktiske 

anvendelse af registrene; anmoder om, at der gøres en større indsats for at forbedre 

registrene; anmoder desuden om, at der gøres en større indsats for at bistå borgere, 

som indgiver aktindsigtsbegæringer, bl.a. ved at udbygge det interinstitutionelle 

samarbejde på dette område med henblik på udveksling af oplysninger om den 

bedste praksis og ved at overveje oprettelse af en interinstitutionel help desk, der 

særlig kan tage sig af uspecificerede aktindsigtsbegæringer; anmoder om, at der 

gøres en større indsats for at oplyse borgerne om retten til aktindsigt, 

 

 - de årlige rapporter, som fremover bør udarbejdes efter fælles retningslinjer for 

institutionerne, 

 

opfordrer de ovennævnte institutioner til hurtigst at træffe foranstaltninger på dette 

område med henblik på at anvende forordningen og til at sikre fuld åbenhed og borgernes 

ret til aktindsigt; 

 

5. opfordrer de øvrige institutioner, agenturer og organer til at anvende forordningen og 

glæder sig over, at de nødvendige retsakter vedrørende EU-organernes anvendelse af 

forordning (EF) nr. 1049/2001 endelig er blevet vedtaget; 

 

6. opfordrer indtrængende Parlamentet og dets tjenestegrene til at anlægge de højeste 

standarder for åbenhed; opfordrer navnlig udvalgssekretariaterne til at sikre, at der 

foreligger opdaterede oplysninger om deres aktiviteter på deres respektive websteder, og 

til at arbejde i fuld åbenhed; 

 

7. bifalder de foranstaltninger, som institutionerne har truffet for at omorganisere 

kodningen, fremstillingen, arkiveringen og distributionen af dokumenter, hvilket gør det 

muligt at identificere ophavsmændene, dokumenternes art og de øvrige oplysninger, der 

er nødvendige for at finde frem til dokumenterne i de enkelte institutioner; bemærker 

imidlertid, at der ikke er sket nævneværdige fremskridt på interinstitutionelt plan, og at 

institutionerne trods de ressourcer, der siden 1987 er investeret i Insis- og Ida-

programmerne, endnu ikke har etableret: 

 

 - et generelt system for interinstitutionel kodning, der omfatter såvel dokumenttyper 

som den relevante beslutningsprocedure (herunder de procedurer, som Parlamentet 

ikke deltager i), 

 

 - fælles programmer til udformning af tekster for at muliggøre genbrug hos 

modtagerinstitutionen og/eller om nødvendigt offentliggørelse i Den Europæiske 

Unions Tidende (hvilket allerede er tilfældet med budgetdokumenter), 
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 - en fælles fortegnelse over de organisationer, som medvirker i lovgivningsprocessen 

(Parlamentets udvalg, Coreper og Artikel 36-udvalg),  

 

 - et direkte link mellem dagsordener og dokumenterne til et givet møde i Rådet og 

Kommissionen; et sådant link findes i Parlamentets udvalg;  

 

8. erindrer om, at endnu et vigtigt skridt, der kan sikre åbenhed og aktindsigt for borgerne, 

består i at stille audiovisuelle ressourcer vedrørende de vigtigste institutionelle 

begivenheder til rådighed på internettet i tråd med Europa-Parlamentets igangværende 

pilotprojekt i tilknytning til plenarmøderne og i fremtiden også i tilknytning til 

udvalgsmøderne og andre møder; kræver, at det også efterfølgende bliver muligt at finde 

frem til disse ressourcer og at give adgang til dem ved hjælp af registre og søgeværktøjer; 

 

9. opfordrer institutionernes generalsekretærer til inden den 1. marts 2004 at aflægge 

beretning om 

 

- gældende regler og metoder for fremstilling, klassificering, forvaltning og 

distribution af dokumenter både i og uden for den pågældende institution, 

 

- art og omfang af de projekter, der allerede er finansieret fra indførelsen af Insis-

programmet og indtil Ida (I og II)-programmerne, de opnåede resultater eller de 

opståede problemer, 

 

- foranstaltninger, der er truffet eller planlagt vedrørende gennemførelse af et fælles 

arbejdsområde, navnlig for samarbejdet mellem institutionerne og de organer, der 

deltager i den interinstitutionelle beslutningsprocedure som fastsat i traktaterne; 

 

10. henviser til, at forordning (EF) nr. 1049/2001 kræver offentliggørelse i Den Europæiske 

Unions Tidende af de vigtigste forberedende akter (kommissionsforslag, Parlamentets 

holdninger, Rådets fælles holdninger osv.) for at give borgerne og medlemsstaternes 

parlamenter adgang hertil uden forskelsbehandling; bemærker dog, at den nuværende 

praksis i høj grad varierer fra institution til institution1, og foreslår derfor: 

 

 - at der inden for rammerne af Den Europæiske Unions Tidende oprettes en særlig 

elektronisk udgave til offentliggørelse på internettet af de vigtigste tekster, der 

vedtages i og af institutionerne i løbet af en lovgivningsprocedure; denne 

offentliggørelse på det interinstitutionelle websted skal finde sted, samtidig med at 

det pågældende dokument offentliggøres i registeret, hvorved der også kan 

fastsættes en præcis startdato for den periode, der er afsat til høring af nationale 

parlamenter, 

 

- at denne særlige elektroniske udgave til opfølgning af de interinstitutionelle 

lovgivningsprocedurer også skal omfatte de faktuelle og analytiske data, som f.eks. 

tidspunkterne for de vigtigste begivenheder og sammendrag af tekster, der allerede 

                                                 
1  Kommissionen har siden april 2003 ikke offentliggjort sine forslag i EU-Tidende, mens 

Parlamentets holdninger og Rådets fælles holdninger i flere år kun et blevet offentliggjort i den 

elektroniske udgave af EU-Tidendes C-serie. Rådet offentliggør stadig medlemsstaternes 

initiativer (tredje søjle) i papirudgaven af EU-Tidende. Det fælles udkast, der udarbejdes ved 

afslutningen af forligsproceduren, offentliggøres slet ikke. 
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findes i de lovgivningsmæssige databaser som Pre-Lex og Oeil, så borgerne bedre 

kan forstå og følge med i beslutningsprocessen, som tidligere anført i Parlamentets 

beslutning af 19. december 2002 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige 

budget for regnskabsåret 2003, modificeret af Rådet (alle sektioner) og 

ændringsskrivelse nr. 2/2003 og nr. 3/2003 til forslag til Den Europæiske Unions 

almindelige budget for regnskabsåret 20031;  

 

11. kræver, at Rådet og Kommissionen som udtryk for loyalt samarbejde mellem 

institutionerne i det mindste giver Europa-Parlamentets medlemmer systematisk adgang 

til dokumenter, som er klassificeret "Limited", som vedrører lovgivningsprocessen, og 

som borgerne ikke ville have direkte adgang til i henhold til forordning (EF) nr. 

1049/2001; 

 

12. erklærer sig rede til at samarbejde med de nationale parlamenter i det omfang, det er 

nødvendigt; opfordrer de berørte parter i de nationale parlamenter til via internettet at 

indføre et virtuelt "forum" for europæiske lovgivere, som er centreret om opfølgningen af 

Unionens lovgivningsprocedurer, og foreslår som et første område opfølgningen af 

procedurerne i forbindelse med udviklingen af området med frihed, sikkerhed og 

retfærdighed som fastsat i EU-traktatens artikel 2; 

 

13. glæder sig over den politiske aftale, der blev indgået i Rådet den 21. juli 2003 om 

forslaget om ændring af Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 om åbning for 

offentligheden af de historiske arkiver i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det 

Europæiske Atomenergifællesskab (KOM(2003) 244), som fastsat i artikel 18 i 

forordning (EF) nr. 1049/2001; 

 

14. opfordrer institutionernes registreringskontorer til at informere borgere, som helt eller 

delvis har fået afslag på aktindsigt i et dokument, om deres ret til at klage til Den 

Europæiske Ombudsmand og give dem adressen på Ombudsmandens hjemmeside; 

 

15. opfordrer Kommissionen til i sin rapport om revision af forordning (EF) nr. 1049/2001 at 

indarbejde forslagene i denne beslutning; opfordrer desuden Kommissionen til 

forudgående at undersøge og stille forslag vedrørende følgende elementer: 

 

 - forudgående udarbejdelse af en særlig rapport fra Den Europæiske Ombudsmand 

om anvendelsen af forordningens artikel 4, 

 

 - et udvidet interinstitutionelt samarbejde, 

 

 - ændring af forordningens artikel 12 for at sikre oprettelsen af et interinstitutionelt 

register til brug ved procedurer, der vedrører mere end en institution, 

 

 - præcisering af forordningen for at undgå divergerende fortolkninger fra 

institutionernes side (udtalelser fra de juridiske tjenester, landepositioner og andre 

spørgsmål, der er nævnt i artikel 4 osv.), herunder definitioner vedrørende 

anvendelsen af visse begreber som f.eks. "offentlighedens interesser", 

 

                                                 
1  P5_TA(2002)0624. 
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 - indførelse af et fælles regelsæt om behandling af fortrolige dokumenter, således at 

alle institutioner sidestilles, når det drejer sig om at give hinanden aktindsigt, 

 

- arkivering; 

 

16. konstaterer, at Rådet sondrer mellem dokumenter fra medlemsstaterne i deres egenskab af 

medlemmer af Rådet og dokumenter fra medlemsstaterne som individuelle lande; mener, 

at europæiske borgere bør have de samme eller indbyrdes sammenlignelige rettigheder 

med hensyn til åbenhed, såvel i forhold til Unionen som deres egen medlemsstat, når det 

drejer sig om europæiske beføjelser; mener, at Kommissionen bør opfordres til at 

forelægge et forslag herom; 

 

 

o 
o     o 

 
 
17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til alle andre EU-institutioner, -agenturer 

og -organer. 

 

 


