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Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens 

handlingar  

Europaparlamentets resolution om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets 

och kommissionens handlingar (genomförande av förordning (EG) nr 1049/2001 under år 

2002) (2003/2022(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens rapport om genomförandet under år 2002 av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång 

till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (KOM(2003) 216), 

årsrapporten från rådet om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1049/2001, av den 30 maj 2001, om allmänhetens tillgång till 

Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar1 samt de upplysningar som 

Europaparlamentets presidium lämnade vid översynen av genomförandet inom 

parlamentet under år 2002 av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1049/2001, av den 30 maj 2001, om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, 

rådets och kommissionens handlingar, i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) 

nr 1049/20012, 

– med beaktande av artikel 255 i EG-fördraget, förordning (EG) nr 1049/20013 och av 

andra bestämmelser som har antagits och/eller som håller på att antas för att säkerställa 

allmänhetens rätt till tillgång till institutionernas och organens handlingar, 

– med beaktande av de konkreta åtgärder som institutionerna och organen vidtog år 2002 

för att göra det möjligt att utöva rätten till tillgång, 

– med beaktande av det arbete som utfördes under 2002 av den interinstitutionella 

kommitté som inrättades i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1049/2001, 

– med beaktande av institutionernas första införande av register och dessa registers 

genomslag på hur arbetet inom och mellan institutionerna organiseras, 

– med beaktande av de steg som hittills har vidtagits för att förankra en samordnad och 

interinstitutionell syn på lagstiftningsarbetet och genomföra de önskemål som 

Europaparlamentet framförde då budgeten för 2002 antogs, 

– med beaktande av de åtgärder som institutionerna vidtog 2002 för att se till att 

medborgarnas tillgång till information säkerställs, 

                                                 
1  7957/2003. 
2  PE 324.892/BUR, tillgängliga på 
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– med beaktande av de tvister som har förelagts och/eller talan som har väckts hos 

Europeiska ombudsmannen och gemenskapens domstolar liksom de beslut och 

rekommendationer som dessa organ har meddelat, 

– med beaktande av i synnerhet förstainstansrättens ännu pågående mål T-84/03 (Maurizio 

Turco mot Europeiska unionens råd) beträffande tillgång till juridiska yttranden och 

redovisning av de nationella delegationernas ställningstaganden i rådet under 

beslutsprocessen, 

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2002 om kommissionens, rådets och 

Europaparlamentets tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001 om tillgång till 

handlingar1, 

– med beaktande av artikel 172.7 och artikel 47.1 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor 

(A5-0298/2003). 

Allmänt om öppenhetspolitiken 

1. Europaparlamentet bekräftar sin beslutsamhet att främja öppenhet i EU:s arbete, i syfte att 

stärka den demokratiska principen, en av de principer som unionen bygger på (artikel 6.1 

i EU-fördraget). 

2. Europaparlamentet välkomnar det faktum att man i utkastet till konstitution bekräftar 

allmänhetens rätt till tillgång till handlingar, utvidgar kravet på öppenhet till att omfatta 

samtliga institutioner och organ, anammar artiklarna 41 och 42 i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna om rätt till tillgång till handlingar och ger 

allmänheten större insyn i lagstiftningsarbetet, i synnerhet vad rådets arbete beträffar. 

Åtgärder som har vidtagits och som skall vidtas i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 

3. Europaparlamentet lyckönskar institutionerna – och de som arbetar inom dem – till de 

framsteg som hittills gjorts och uppmuntrar dem att fortsätta med detta arbete. 

Parlamentet gläder sig över att antalet handlingar som institutionerna – och i synnerhet 

rådet – har gjort tillgängliga för allmänheten har ökat betydligt, men påpekar att om 

hundratusentals handlingar skall göras tillgängliga måste man tillhandahålla lämpliga 

verktyg för att se till att medborgarnas önskemål om information besvaras på bästa sätt 

och så specifikt som möjligt. Detta gäller i synnerhet handlingar som rör det förberedande 

lagstiftningsarbetet2. 

4. Europaparlamentet anser att situationen fortfarande är otillfredsställande vad gäller 

följande: 

- Europeiska rådet ger inte full tillgång till handlingar som diskuteras vid dess möten, 

såvida de inte har diskuterats av ministerrådet vid ett tidigare tillfälle. 

                                                 
1  EUT C 47 E, 27.2.2003, s. 483. 
2  Skäl 6 och artikel 12 i förordning (EG) nr 1049/2001. 



- Europeiska konventet anser sig inte bundet av de principer som uttrycks i 

förordning (EG) nr 1049/2001. 

- Rådet och kommissionen ger inte tillgång till förberedande handlingar om härledd 

lagstiftning (till exempel förslag framlagda till de kommittéer som bistår 

kommissionen och förslag om genomförandebestämmelser framlagda till Coreper). 

- Rådet vill inte tillåta att de nationella delegationernas ståndpunkter under 

beslutsfattandet identifieras. Att avlägsna denna information, som är nödvändig om 

de respektive regeringarnas ståndpunkter skall kunna övervakas, strider mot såväl 

syftet som innehållet i förordning (EG) nr 1049/2001 som tillåter undantag på 

grundval av handlingars innehåll (artikel 4.7) men inte på grundval av de nationella 

delegationernas agerande inom ramen för rådets arbete. Det är också inkonsekvent 

eftersom initiativ från medlemsstaterna, som också syftar till att åstadkomma 

ändringar i lagstiftningen, offentliggörs. 

- Rådet tycks konsekvent avvisa alla ansökningar om handlingar som rör den 

allmänna säkerheten med hänvisning till artikel 4.1 i förordningen. Detta kan vara i 

strid mot såväl andan som ordalydelsen i förordningen. Parlamentet upprepar att 

varje enskild begäran om tillgång till handlingar måste bedömas från fall till fall. 

- Europaparlamentet, rådet och kommissionen tycks konsekvent avvisa alla 

ansökningar om juridiska yttranden, vilket eventuellt strider mot såväl andan som 

ordalydelsen i förordning (EG) nr 1049/2001. I detta sammanhang och till följd av 

ikraftträdandet av Nicefördraget, som ger parlamentet en allmän rätt att väcka talan, 

uppmanas därför utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden att diskutera 

parlamentets deltagande i förhandlingarna i mål T-84/03. 

- Rådet: beklagar användningen av klassificeringskategorin ”Limited” eller 

”Restricted”. Handlingar av denna typ kan inte betraktas som känsliga eftersom den 

klassificering som gäller är ”Très secret/Top secret”, ”Secret” eller ”Confidentiel”. 

- Rådet har mottagit ett okänt antal känsliga handlingar och har utarbetat 173 känsliga 

handlingar utan att hänvisa till dessa i registret, och kommissionen har utarbetat och 

mottagit ett okänt antal känsliga handlingar utan att hänvisa till dessa i något 

register. 

- Rådet har upphört med att spela in vissa möten på ljudband för att undgå 

skyldigheten att tillhandahålla inspelningarna på begäran. Parlamentet kräver att få 

veta om skälen till att möten som hålls bakom lyckta dörrar inte längre spelas in på 

ljudband är av hänsyn till god förvaltning eller om denna åtgärd skall ses som ett 

försök att ändra målsättningarna i artikel 1.2 andra stycket i EU-fördraget 

(öppenhetsprincipen), artikel 255 i EG-fördraget och förordning (EG) nr 1049/2001. 

- Rådet och kommissionen bör oftare ge direkt tillgång till handlingar. 

- Kommissionen har i 38 procent av fallen vägrat tillgång med hänvisning till olika 

eller ospecificerade undantag, vilket är oacceptabelt. 

- Kommissionen tolkar förordningen på ett tvivelaktigt sätt när den konsekvent nekar 

medborgare tillgång till skrivelser från medlemsstaterna om överträdelseförfaranden 



när dessa väl är avslutade eller inställda. Den borde istället bedöma varje enskild 

begäran utifrån ett principiellt antagande att rätten till tillgång gäller, och 

parlamentet påminner kommissionen om att varje begäran måste bedömas från fall 

till fall. 

- Kommissionen har inte skapat ett utan flera elektroniska register. Parlamentet anser 

att syftet i förordning (EG) nr 1049/2001 är att varje institution skapar ett register. 

- Vad beträffar de svårigheter som samtliga institutioner tycks ha att hantera registren 

begär parlamentet att ytterligare ansträngningar görs för att förbättra dem. 

Parlamentet begär också att ytterligare ansträngningar görs för att hjälpa de 

medborgare som ansöker om tillgång till handlingar. Bland annat bör institutionerna 

utveckla sitt samarbete i denna fråga i syfte att byta goda erfarenheter och utvärdera 

förslaget att skapa en gemensam hjälpcentral som främst skall bistå medborgare 

som söker tillgång till ospecificerade handlingar. Vidare begär parlamentet att 

medborgarna informeras på ett bättre sätt om sin rätt till tillgång till handlingar. 

- Årsrapporterna bör i framtiden utarbetas på en för samtliga institutioner gemensam 

metodologisk grund. 

Europaparlamentet uppmanar ovannämnda institutioner att snarast vidta de åtgärder som 

krävs för att genomföra förordningen och säkra full insyn och medborgarnas rätt till 

tillgång till handlingar. 

5. Europaparlamentet uppmanar övriga institutioner och organ att tillämpa förordningen. 

Parlamentet välkomnar att de rättsakter handlingar på vars grund gemenskapens organ 

skall genomföra förordning (EG) nr 1049/2001 har antagits. 

6. Europaparlamentet uppmanar parlamentet och dess tjänsteenheter att uppfylla höga och 

jämförbara standarder vad gäller insyn, och uppmanar i synnerhet utskottssekretariaten att 

se till att deras webbplatser innehåller aktuell information och erbjuder full insyn. 

7. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som institutionerna har vidtagit internt för att 

förbättra numreringen, framställningen, arkiveringen och distributionen av handlingar 

varigenom det blir möjligt att identifiera upphovsmannen och typen av dokument liksom 

annan information som är nödvändig för att kunna spåra handlingar inom institutionerna. 

Parlamentet påpekar dock att på interinstitutionell nivå återstår det mesta att göra och att 

trots de resurser som har investerats sedan 1987 genom INSIS- och IDA-programmen har 

institutionerna ännu inte har 

- ett standardiserat system för interinstitutionell numrering av såväl handlingar, efter 

typ, som de beslutsförfaranden som dessa stammar från (inklusive förfaranden som 

parlamentet inte deltar i), 

- ett gemensamt ordbehandlingsprogram och annan mjukvara för att göra det möjligt 

för mottagarinstitutionerna att återanvända texter och vid behov publicera dem i 

officiella tidningen (så som redan är fallet med budgethandlingar), 

- ett gemensamt register över enheter som deltar i lagstiftningsprocessen 

(parlamentariska utskott, Coreper samt artikel 36-kommittéer), 



- en direkt koppling mellan rådets och kommissionens dagordningar och 

handlingarna från varje möte, utom vid de parlamentariska utskottens 

sammanträden. 

8. Europaparlamentet erinrar om att ytterligare ett viktigt steg för att säkra insyn och tillgång 

till handlingar är att sprida audiovisuella dokument som behandlar händelser av vikt för 

institutionerna via nätet, med Europaparlamentets pilotprojekt för plenarmötena och i 

framtiden även för utskottsmötena och andra möten som mall. Parlamentet kräver att 

dessa dokument även skall sparas och göras tillgängliga i efterhand genom register och 

sökverktyg. 

9. Europaparlamentet uppmanar institutionernas generalsekreterare att före den 1 mars 2004 

rapportera om  

- gällande regler och metoder för framställning, klassificering, behandling och 

spridning av handlingar såväl inom som utom den egna institutionen, 

- arten och omfånget av de projekt som redan finansierats mellan inrättandet av 

INSIS-programmet och IDA-programmen (I och II), samt de resultat och 

svårigheter som uppstått undervägs, 

- åtgärder som har vidtagits eller planerats beträffande genomförandet av en ordning 

för att samordna samarbetet mellan institutioner och organ som deltar i den 

interinstitutionella beslutsprocess som fastställs i fördragen. 

10. Europaparlamentet erinrar om att förordning (EG) nr 1049/2001 stadgar att viktigare 

förberedande handlingar (förslag från kommissionen, parlamentets ståndpunkter, rådets 

gemensamma ståndpunkter m.m.) skall offentliggöras i officiella tidningen för att såväl 

medborgarna som de nationella parlamenten därigenom och utan diskriminering får 

tillgång till dessa. Parlamentet påpekar dock att institutionernas praxis i detta hänseende 

är väldigt skiftande1 och föreslår därför följande: 

- Inom ramen för officiella tidningen bör en särskild elektronisk upplaga inrättas för 

Internetpublicering av viktigare texter som antas inom och av institutionerna som 

led i lagstiftningsarbetet. Denna elektroniska version bör publiceras på den 

interinstitutionella webbplatsen samtidigt som handlingen i fråga publiceras i 

registret. Detta skulle även göra det möjligt att ange ett otvetydigt inledningsdatum 

för den konsultationsperiod för de nationella parlamenten som förutses. 

- Denna särskilda elektroniska upplaga för att följa det interinstitutionella 

lagstiftningsarbetet bör innehålla de faktiska och analytiska uppgifter som redan 

finns tillgängliga i lagstiftningsdatabaser som Prelex och Legislative 

Observatory/Oeil, såsom datum då ärendet behandlas och sammanfattningar av 

handlingar, i syfte att ge medborgarna möjlighet att sätta sig in i och följa med 

beslutsprocessen. Detta är i enlighet med vad som redan anges i parlamentets 

                                                 
1  Kommissionen har inte offentliggjort sina förslag i officiella tidningen sedan april 2003, medan 

parlamentets ståndpunkter och rådets gemensamma ståndpunkter sedan flera år tillbaka endast 

offentliggörs i elektronisk form i officiella tidningens C-serie. Rådet offentliggör fortfarande 

medlemsstaternas initiativ (tredje pelaren) i officiella tidningens tryckta upplaga. De gemensamma 

utkast som är slutresultatet av förlikningsförhandlingarna offentliggörs över huvud taget inte. 



resolution av den 19 december 2002 om förslaget till Europeiska unionens allmänna 

budget för budgetåret 2003 såsom ändrat av rådet (samtliga avsnitt) och 

ändringsskrivelserna nr 2/2003 och 3/2003 till Europeiska unionens allmänna 

budget för budgetåret 20031. 

11. Europaparlamentet kräver att rådet och kommissionen i en anda av lojalt samarbete 

institutionerna emellan åtminstone ger Europaparlamentets ledamöter planmässig tillgång 

till handlingar vars spridning är ”Limited” och som berör lagstiftningsförfarandet men 

som medborgarna inte kommer att få direkt tillgång till enligt förordning (EG) 

nr 1049/2001. 

12. Europaparlamentet förklarar sig berett att inleda ett så vittgående samarbete som krävs 

med de nationella parlamenten, och uppmanar intresserade parter i de nationella 

parlamenten att via Internet skapa ett virtuellt ”torg” där europeiska lagstiftare med 

ansvar för uppföljningen av EU:s lagstiftningsförfaranden kan mötas. Som ett första 

område för ett sådant samarbete föreslår parlamentet uppföljningen av förfarandena för att 

utveckla det område med frihet, säkerhet och rättvisa som fastslås i artikel 2 i EU-

fördraget. 

13. Europaparlamentet välkomnar den politiska överenskommelse som rådet nådde den 

21 juli 2003 om det ändrade förslaget till rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 om 

öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska 

atomenergigemenskapens historiska arkiv (KOM(2003) 244) i enlighet med artikel 18 i 

förordning (EG) nr 1049/2001. 

14. Europaparlamentet uppmanar registreringsenheterna vid de olika institutionerna att 

upplysa medborgare, vars ansökan om tillgång till en handling har nekats helt eller delvis, 

om rätten att överklaga till Europeiska ombudsmannen och även att hänvisa till 

ombudsmannens webbplats. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin rapport om översyn av förordning 

(EG) nr 1049/2001 inarbeta förslagen i denna resolution. Parlamentet uppmanar vidare 

kommissionen att på förhand undersöka och lägga fram förslag beträffande följande delar: 

- Utarbetande i förväg av en särskild rapport av Europeiska ombudsmannen om 

tillämpning av artikel 4 i förordningen. 

- Stärkande av det interinstitutionella samarbetet.  

- Ändring av artikel 12 i förordningen således att den föreskriver att ett samlat 

interinstitutionellt register skapas för förfaranden som berör fler än en institution. 

- Förtydligande av förordningen för att undvika att den tolkas olika av de olika 

institutionerna (juridiska yttranden, de nationella delegationernas ståndpunkter och 

övriga frågor som nämns i punkt 4 m.m.), inbegripet definitioner av begrepp som 

”allmänhetens intresse”. 

- Upprättande av gemensamma regler om hur känsliga handlingar skall behandlas, 

varigenom samtliga institutioner ges lika tillgång till varandras handlingar. 
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- Arkivering. 

16. Rådet gör skillnad mellan å ena sidan handlingar från medlemsstaterna i deras egenskap 

av rådsmedlemmar och å andra sidan handlingar från medlemsstaterna i deras egenskap 

av enskilda medlemsstater. Europaparlamentet anser att unionsmedborgarna bör ha 

samma eller jämförbara rättigheter när det gäller offentlighet i förhållande till såväl 

unionen som den egna medlemsstaten då det gäller ärenden inom gemenskapens 

ansvarsområden. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag i denna 

fråga. 

° 

°     ° 

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till EU:s samtliga 

institutioner och organ. 

 

 


