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FORORD 
 

 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionens har siden den 3. december 2001 anvendt 
forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i deres dokumenter1.  
 
Artikel 17, stk. 1 i forordningen har følgende ordlyd: Hvert år offentliggør hver institution 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. 
 
Dette er den 11. beretning, som Parlamentet har udarbejdet i den forbindelse2. Den indeholder 
både en teknisk gennemgang af Parlamentets offentlige dokumentregister3 og en beskrivelse af 
de anmodninger om aktindsigt, som Parlamentet modtog i 2012. Beretningen kommenterer 
ligeledes de praktiske problemer, som anmodninger om aktindsigt i perioden har givet 
anledning til. I bilaget til beretningen er samlet en række oplysninger om behandlingen af 
begæringer og om brugen af registerwebside.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORKORTELSER 
EER = Det elektroniske referenceregister 
CARDOC = Parlamentets Arkiv- og Dokumentationscenter 
CITES = Parlamentet Tjeneste for Henvendelser fra Borgerne 
DG COMM - Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation 
COREPER = De Faste Repræsentanters Komité i Rådet 
LIBE = Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

 

 
 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:EN:PDF 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/information/report.htm?language=EN 
3 Det tekniske navn er Det Elektroniske Referenceregister eller ERR, herefter omtalt som registret. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/information/report.htm?language=EN
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I. SAMMENDRAG 

 
 For øjeblikket indeholder Parlamentets offentlige dokumentregister (teknisk kaldet det 

elektroniske referenceregister) 12 % flere referencer end i 2011 (463 689 
dokumentreferencer eller 3 097 165 dokumenter, når alle sprogudgaver medtælles). 90 % 
kan downloades direkte fra Parlamentets websted.  

 Registrets websted har oplevet en stigning på 40 % i antallet af opslag (166 104 opslag 
eller gennemsnitligt 13 842 opslag om måneden) i forhold til 2011.  

 Samtidig kan der konstateres et fald i antallet af dokumenter, som der anmodes om fra 
Parlamentet: I 2012 blev der kun anmodet om 776 dokumenter, hvilket repræsenterede et 
fald på 33 % i forhold til det foregående år (der blev anmodet om 1 161 dokumenter i 
2011). 

 Forskere tegner sig for hovedparten af anmodningerne, idet der også her er sket et 
væsentligt fald (ned til 36 % i 2012 mod 47 % i 2011). Engelsk er det hyppigst anvendte 
sprog efterfulgt af tysk, fransk og spansk. Den væsentligste stigning i antallet af 
anmodninger konstateredes i forbindelse med Belgien og Nederlandene i forhold til det 
foregående år. Et stigende antal forespørgere foretrækker at markere boksen "Andet" på 
spørgsmålet om deres faglige profil, hvorved de giver færre oplysninger om deres 
baggrund. Denne kategori er voksende, så den nu repræsenterer over en fjerdedel af 
forespørgerne (27 % i forhold til 23 % i det foregående år). 

 Andelen af anmodninger om indsigt i dokumenter, som ikke hidtil har været 
offentliggjort (som skal behandles i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
1049/2001) ligger nogenlunde stabilt på 21 % (166 dokumenter) i forhold til 25 % i 2011 
(289 dokumenter). Anmodningerne om indsigt i dokumenter, som ikke hidtil havde været 
offentliggjort i 2012 vedrørte i det store og hele Parlamentets interne 
forvaltningsdokumenter, hovedsageligt notater til præsidiet. 

 Imødekommelsen af sådanne anmodninger lå på 87 %, hvilket var mere eller mindre det 
samme som i 2011.  

 Anmodninger vedrørende 22 dokumenter blev afvist helt eller delvist (8 helt; 14 delvist), 
de fleste på grundlag af undtagelsen til sikring af privatlivets fred og den enkeltes 
integritet i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1049/2001.  

 Det var 6 genfremsatte begæringer efter en oprindelig afvisning om aktindsigt (artikel 8 i 
forordning (EF) nr. 1049/2001), hvilket var to mere end i 2011. 

 I 2012 blev der indgivet en ny klage til Den Europæiske Ombudsmand (0262/2012/OV). 
I klagen påstås det, at Parlamentets offentlige register ikke indeholder alle eksisterende 
parlamentsdokumenter.  

 I 2012 afsagde Domstolen dom i en sag om en parlamentsafgørelse om aktindsigt (T-
190/10)4. Sagen annullerede delvist Parlamentets afgørelse om at afvise at give indsigt i 
registret over forhenværende medlemmers assistenter. 

 
 
 
 
 

 
4 Dom af 28. marts 2012 i sag T-190/10, Kathleen Egan og Margaret Hackett / Europa-Parliamentet. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-190/10&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-190/10&td=ALL
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(FORODNING (EF) nr. 1049/2001 - OG GENNEMFØRELSEN AF DEN 

Forordningen var genstand for revision i 2012 på grundlag af Kommissionens forslag af 21. 
marts 2011 om tilpasning af forordning (EF) nr. 1049/2001 til Lissabon-traktatens 
åbenhedskrav. 
 

1. Ændring af forordning (EF) nr. 1049/2001 
 

Den 15. december 2011 vedtog Parlamentet sin beslutning ved førstebehandlingen5 om 
Kommissionens forslag fra 2008 om en omarbejdning af forordningen på grundlag af en 
betænkning af Michael Cashman, ordfører for udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige 
og Indre Anliggender. I beslutningen fremførte Parlamentet, at Kommissionens forslag fra 
2011 var bortfaldet som følge af Parlamentets indarbejdning af indholdet af forslaget fra 2011 
i forslaget fra 2008., 
 
I løbet af første halvår af 2012 mødtes Parlamentets og Kommissionens repræsentanter til 
uformelle trepartsforhandlinger med Rådet for at drøfte Rådets foreløbige holdning, som 
COREPER vedtog i maj 2012. Efter trepartsforhandlingerne og tekniske møder blev det midt 
på året klart, at institutionernes holdninger fortsat lå langt fra hinanden på en række følsomme 
områder f.eks. definitionen på et dokument6 og om beskyttelse af institutionens interne 
drøftelser ("plads til at tænke")7. 
 
Da Parlamentets ordfører redegjorde for sagens stilling i LIBE-udvalget den 20. september 
2012, bekræftede det cypriotiske formandskab sin vilje til at fortsætte dialogen med 
Parlamentet på grundlag af de hidtidige fremskridt. Ved udløbet af dets mandag konkluderede 
det cypriotiske formandskab imidlertid, at omstændighederne ikke var favorable for 
indgåelsen af et kompromis i sagen.  

 
2. Parlamentets bestemmelser om aktindsigt og dokumentforvaltning 
 

Præsidiets afgørelse af 28. november 2011 om fastsættelse af de interne bestemmelser om 
indsigt i Europa-Parlamentets dokumenter til gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001 
blev ændret af Præsidiet den 22. juni 20118. 
 
I 2012 bidrog disse ændringer til at skabe klarhed om forordningens anvendelsesområde i 
forhold til Parlamentets dokumenter, navnlig vedrørende det korrekte retsgrundlag i 
forbindelse med anmodninger om dokumenter fra EU-tjenestemænd og/eller medlemmer, 
som har andre muligheder. Reglerne har også lettet forvaltningen af anmodningerne ved at 
skelne mellem anmodninger om oplysninger9, når disse oplysninger ikke fremgår af et 
specifikt dokument, og anmodninger om dokumenter, så det var muligt for den relevante 
tjenestegren at svare på. 
 

 
5 P7-TA(2011)0580. 
6 Artikel 3 i forordning (EF) nr. 1049/2001. 
7 Sammenholdt med artikel 4, stk. 3 i samme forordning om beslutningsprocessen i institutionerne. 
8 EUT C 216 af 22.7.2001, s. 19. 
9 Disse begæringer behandles i princippet af den kompetente tjenestegren eller tjenesten for henvendelser fra 
Borgerne (CITES) 
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I 2012 vedtog Præsidiet en ny afgørelse om dokumentforvaltning10, der skabte nye rammer 
for dokumentforvaltningen, som muliggjorde en mere samordnet og ensartet behandling fra 
de forskellige tjenestegrenes side. De vigtigste elementer i denne afgørelse er udnævnelsen af 
ansvarlige for dokumentforvaltning (RAD) i de enkelte generaldirektorater og nedsættelsen af 
en fællestjenstlig gruppe af ansvarlige for dokumentforvaltning (GIDOC), som skal sikre 
gennemførelsen af det nye dokumentforvaltningssystem.  
Åbenhedsenheden er for øjeblikket i gang med at udarbejde en vejledning for de ansvarlige 
for dokumentforvaltning på grundlag af erfaringer og retspraksis i de seneste ti år. 
 
I hele 2012 har Parlamentets tjenestegrene, som beskæftiger sig med aktindsigt, udviklet et 
frugtbart samarbejde som følge af denne afgørelse. (Åbenhedsenheden, CARDOC, CITES og 
Generaldirektoratet for Kommunikation (DG COMM)).  
 

III- PARLAMENTETS OFFENTLIGE DOKUMENTREGISTER  

Den nuværende udgave af registret har eksisteret siden den 27. januar 2011, hvor der blev 
indført en mere ergonomisk udgave med forbedrede søgefaciliteter. Registret indeholder 
Parlamentets dokumenter fra 2011 til i dag. 
 

1. Registrets indhold – Arten af de opbevarede dokumenter 
 
Det er klart, at antallet af dokumenter i registret, som indberettes årligt, vokser i takt med 
Parlamentets dokumentproduktion. Offentligheden har direkte adgang via internettet til i alt 
90 % af dokumenterne i medfør af bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 
1049/2011. Der kan begæres adgang til alle andre dokumenter gennem en formular på 
internettet.  
 
Pr. 31. december 2012 indeholdt registrets database 463 689 referencer (hvilket svarede til 
3 097 165, når de forskellige sprogudgaver blev talt med). Dette udgør en stigning i antallet af 
referencer i registret på 49 520 eller en vækst på 12 % i forhold til 2011.  
 
Arten af dokumenter bliver også stadig bredere, efterhånden som registret gradvist optager 
flere og flere forskellige dokumenter, som vedrører lovgivningsprocessen i tilknytning til 
Parlamentet øgede kompetencer. I 2012 blev der medtaget to nye dokumenttyper i registret: 
Undersøgelser (afsnit 2.3.1.1. i registret) og konsekvensanalyser fra 1994 til i dag samt, siden 
juni 2012, bilag til svar på skriftlige forespørgsler (afsnit 1.3.4.5 i registret).   
 
I 2012 indledtes det forberedende arbejde med at medtage adskillige nye former for 
dokumenter i registret i første halvdel af 2013. Disse nye dokumenttyper vil omfatte: 
Dokumenter fra Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd, spørgsmål til Den 
Europæiske Centralbank (ECON-udvalgets dokumenter), statistiske undersøgelser fra 
Parlamentets Bibliotekstjeneste og Eurobarometer-undersøgelser. Desuden er Parlamentets 
beholdning af emneblade ved at blive fuldstændig revideret.   

                                                 
10 Afgørelse af 2. juli 2012. Artikel 9 omhandler ansvarlige for dokumentforvaltning, som i henhold til litra c 
navnlig er ansvarlige for at give adgang til dokumenter, der er udarbejdet eller modtaget inden for 
generaldirektoratets sagsområder, og som efterspørges af den tjenestegren, der er ansvarlig for aktindsigt og 
sørge for, at de pågældende dokumenter ledsages af en udtalelse om den relevante opfølgning. Denne 
bestemmelse modsvarer artikel 9 i Præsidiets afgørelse af 22. juni 2011 ifølge hvilken den kompetente enhed, 
såfremt begæringen vedrører et dokument, der skal identificeres eller findes frem til, henvender sig til den 
tjenestegren eller det organ, der har udarbejdet dokumentet, som inden fem arbejdsdage fremsætter forslag til 
den videre behandling af begæringen. 
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2. Følsomme dokumenter 

 
Artikel 9 i forordning (EF) nr. 1049/2001 indeholder bestemmelser om særlige procedurer for 
behandling af "følsomme" dokumenter11. I medfør af stk. 3 i denne artikel kan følsomme 
dokumenter kun optages i registret med forfatternes samtykke. 
 
Artikel 17, stk. 1 i forordning (EF) nr. 1049/2001 bestemmer, at årsberetningen skal angive 
antallet af dokumenter, der ikke er indført i registret. I 2012 var Parlamentet ikke i besiddelse 
af dokumenter som defineret i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1049/2001, og der var derfor 
ikke indført sådanne dokumenter i Parlamentets register. 
 
Desuden bestemmes det i artikel 12, stk. 2, i Præsidiet afgørelse om regler om Europa-
Parlamentets behandling af fortrolige oplysninger, som vedtoges den 6. juni 2011, og som 
blev ajourført ved Præsidiets afgørelse af 15. april 2013, at generalsekretæren forelægger en 
årsberetning for Præsidiet om anvendelsen af denne afgørelse. Denne beretning skal omfatte 
antallet og arten af de modtagne fortrolige dokumenter, som Parlamentet råder over. 
 
      3. Anvendelsen af registrets webside  
 

3.1. Tekniske forbedringer af registrets webside – Nuværende og fremtidige  
 
Som led i den proaktive åbenhedspolitik, som ombudsmanden går ind for og, som 
Parlamentet har tilskyndet til, foretages der hele tiden forbedringer registrets webside for at 
lette den direkte adgang til Parlamentets dokumenter. 
 
I november 2012 blev der foretaget en mindre ændring af registrets webside for at bringe den 
i overensstemmelse med det grafiske design på Parlamentets websted. Der blev samtidig 
foretaget visse forbedringer som f.eks. muligheden for at kombinere flere ord i forbindelse 
med dokumentsøgning.  
 
Det statistiske værktøj, der anvendes til at tælle antallet af opslag, er ved at blive forbedret, så 
det bliver muligt i højere grad at skelne mellem interne og eksterne opslag og mellem opslag 
fra automatiske søgemaskiner og fra enkeltpersoner. Det vil blive stadig vigtigere at indhente 
mere indgående oplysninger om brugerne, hvis antallet af opslag fortsætter med at stige som 
hidtil. Desuden fortsætter arbejdet med at forbedre søgetiderne og effektiviteten af 
resultaterne. 
 

3.2. »Antal opslag  

 
Der er sket en enorm stigning i antallet af opslag i det seneste år12. I 2012 blev der registreret i 
alt 166 105 opslag på websiden, hvilket i gennemsnit svarer til ca. 13 842 opslag om 
måneden, hvilket er en stigning på 40 % i forhold til 201113. 

 
11 ‘(…) dokumenter, der hidrører fra institutionerne eller de af dem oprettede organer, medlemsstater, tredjelande 
eller internationale organisationer, og som er klassificeret "TRÈS SECRET"/"TOP SECRET", "SECRET" eller 
"CONFIDENTIEL" i overensstemmelse med de forskrifter, den pågældende institution har fastsat, som beskytter 
Den Europæiske Unions eller en eller flere medlemsstaters væsentlige interesser inden for de i artikel 4, stk. 1, 
litra a), anførte områder, navnlig offentlig sikkerhed, forsvar og militære anliggender." (artikel 9, stk. 1). 
12 Defineret af det statistiske værktøj som ”en ny besøgende, som betragter/browser en side, og som ikke har 
været forbundet inden for de seneste 60 minutter”. 
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87 293 af det samlede antal opslag var fra “særskilte opslag ” 14. I 2012 var der mellem 7 000 
og 8 000 særskilte opslag om måneden med flest i marts (9 042) og mindst i juli (5 395) og 
august (4 773).  
 
Tidligere højdepunkter blev registreret i 2011 i oktober (7 845) og lavpunkter i maj (3 319) 
Sådanne forskelle hænger sandsynligvis sammen med Parlamentets lovgivningsdagsorden. 
F.eks. faldt en stigning i marts 2012 sammen med aftalen om udveksling af 
passageroplysninger, som blev behandlet i LIBE-udvalget i denne periode og derefter af 
Parlamentet under mødeperioden i april15. 
 

Andre bemærkninger om opslag  
 
Statistikkerne for 2012 viser, at hovedparten af registrets opslag kom fra følgende lande: NL, 
BE, ES, DE, FR og IT (i numerisk orden), tæt fulgt at folk i Sydkorea og USA og langt foran 
andre EU-besøgende. I 2011 var mønstret lidt anderledes, idet de fleste besøgende var baseret 
i BE, DE og ES (I numerisk orden) efterfulgt af Sydkorea og derefter af FR, IT og NL.  
 
De anvendte søgemønstre var de samme i 2012 som i det foregående år. Det avancerede 
søgeinstrument var klart foretrukket (80 % af alle søgninger) i forhold til søgning efter 
dokumenttype (15 %) og simpel søgning med et enkelt søgeord (5 %). I forbindelse med 
avanceret søgning anvendte 58 % dokumentreferencer (f.eks. PE-nummer), 20 % anvendte 
datoer, mens 18 % anvendte søgeord i hele teksten. Efter søgningen anvendt brugerne ofte 
sorteringsfunktionen ved hjælp af ordene på venstre side af skærmen – valg af sprog (31 %), 
valg af forfatter (17 %) og valg af myndighed (15 %). 
 
En populær funktion i registret er muligheden for at abonnere på en postliste for en bestemt 
type dokumenter, som automatisk tilsendes, når det indgår i registret. Pr. 31. december 2012 
havde registret 1 677 abonnenter på dokumentopdatering, hvor de fleste var placeret uden for 
EU-institutionerne (idet kun 65 af abonnenterne arbejdede i EU-institutionerne). Det samlede 
antal abonnenter steg med 17 i forhold til det foregående år16.  
Der blev fremsat begæringer om følgende dokumenttyper i 2012 (i numerisk orden): Indgivne 

tekster (13 % af begæringerne), vedtagne tekster (12 %),« ikke-specificerede dokumenter 

eller baggrundsdokumenter (11,7 %), præsidiedokumenter (6 %), komitologidokumenter (6 
%), korrespondance (5 %), fuldstændige forhandlingsreferater (3,7 %),  administrative 
dokumenter (navnlig vedrørende infrastruktur og økonomi)(3,4 %), forespørgsler, spørgsmål 
og svar (3.2 %), andragender (2,3 %) og dokumenter vedrørende medlemmerne (2 %). 
 
De fleste begæringer om dokumenter, som ikke hidtil havde været offentliggjort, vedrørte 
interne administrative dokumenter. I den forbindelse repræsenterede begæringer om 
præsidiedokumenter over halvdelen af sådanne begæringer. De ønskede præsidiedokumenter 
var hovedsageligt notater fra generalsekretæren om budgetanliggender eller finansieringen af 
europæiske partier på europæisk plan. 
 

 
13 Som følge af åbningen af registrets nye webside den 17. januar 2911 dækker samtlige statistikker for 201 
perioden 1. februar 2011 til 31. december 2011. 
14 Defineret som ”antallet af forskellige fysiske personer, som har besøgt websicen”. 
15 Afstemning i LIBE-udvalget den 27. marts 2012 
16 1437 abonnenter i slutningen af 2011. 
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Generelt er det indgivne tekster og vedtagne tekster, som der, selv om der er tale om 
offentlige dokumenter, anmodes hyppigst om, men antallet af sådanne begæringer er faldet i 
forhold til 2011 efterhånden som brugerne finder vej på registrets webside.  
 
Der er sket en væsentlig forøgelse af antallet af begæringer om ikke-specificerede dokumenter 
eller baggrundsmateriale i forhold til 2011 (hvor de repræsenterede 4,9 % af begæringerne). 
Dette skyldes den stigende tendens til at fremsætte brede begæringer som f.eks.: “alle 
dokumenter, som indeholder ordet ...” eller ”alle dokumenter vedrørende...”. 
 
Der er sket et væsentligt fald i antallet af begæringer om korrespondance. Begæringer om 
forespørgsler og spørgsmål er også faldet, med det er de mest konsulterede dokumenter på 
registrets webside.  
 
Der bliver fremsat et stigende antal begæringer vedrørende dokumenter i forbindelse med 
medlemmerne, men disse anmodninger afspejles ikke i den samlede statistik, da de 
hovedsageligt vedrører dokumenter, som ikke har forbindelse med Parlamentets officielle 
indgivne dokumenter17. Efterhånden som komitologiprocedurerne gradvist erstattes af de nye 
bestemmelser i Lissabon-traktaten skete der et fald i antallet af begæringer om 
komitologidokumenter, navnlig i slutningen af 2012. 

 
2. Ansøgernes profil og geografiske spredning  

 
 2.1. Ansøgernes profil 
 
Med hensyn til analysen af dokumentbegæringer efter samfundsgruppe og faglig profil tegner 
begæringer fra akademiske kredse (navnlig universitetsforskning) sig for den største gruppe 
(36 %), men der er sket et væsentligt fald i dette tal i forhold til 2011 (47 %).  
 
Et stigende antal forespørgere foretrækker at markere boksen "Andet" på spørgsmålet om 
deres faglige profil, hvorved de giver færre oplysninger om deres baggrund. Denne kategori er 
voksende, så den nu repræsenterer over en fjerdedel af forespørgerne (27 % i forhold til 23 % 
i det foregående år og kun 5 % i 2010).  
 
Begæringer fra civilsamfundet tegnede sig til næsten 7 % af begæringerne, hvilket er en 
stigning på 10 % i forhold til det foregående år. Dette kan opdeles på følgende måde: 85 % fra 
erhvervslivet, 10 fra ngo’er og 4 % fra miljøorganisationer. Andelen af begæringer fra 
advokater (som statistisk ikke udgør en del af civilsamfundet) ligger nogenlunde stabilt på 11 
%.  
 
Det var blandt de ansøgere, som ønskede dokumenter, som ikke hidtil havde været 
offentliggjort, at den største gruppe markerede boksen ”Andet” med hensyn til faglig profil, 
mens den næststørste gruppe, der ønskede indsigt i sådanne dokumenter, var forskere. Der var 
følgende kategorier af begæringer om dokumenter, som ikke hidtil havde været offentliggjort: 
29 % andet, 18 % forskere, 17 % ngo’er, 11 % fra erhvervslivet, 9 % fra medierne og 8 % fra 
advokater, mens resten enten var fra offentlige forvaltninger eller politiske partier.  
 
 2.2. Geografisk spredning 
 
Med hensyn til den geografiske spredning af begæringerne (fra EU-medlemsstaterne) lignede 
mønstret i 2012 i høj grad de foregående års. Næsten 24 % af begæringerne kom fra 

 
17 Jf. Artikel 104, stk. 2, i Parlamentets forretningsorden. 
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enkeltpersoner eller organisationer i Belgien efterfulgt (i numerisk orden) af Tyskland (14,7) 
Frankrig (9,4 %), Det Forenede Kongerige (7,9 %), Italien (7,2 %), Nederlandene (6,9 %) og 
Spanien (6,7 %). Begæringer fra tredjelande tegnende sig for ca. 8 af det samlede antal, 
hvilket var en lille stigning i forhold til 2011.  
 
I de seneste fire år (se tabel nr. 6 i bilaget) er begæringerne fra Belgien steget til næsten en 
fjerdedel af alle begæringer, mens begæringerne fra Tyskland er faldet fra ca. 20 til 15. 
Begæringer fra Det Forende Kongerige, Frankrig og Spanien har været nogenlunde stabil i de 
senest fire år, mens der er sket en gradvis stigning i antallet af begæringer fra Italien og 
Nederlandene. 
 
Det hyppigst anvendte sprog i begæringerne er engelsk (52,5 %) hvilket er en stigning i 
forhold til det foregående år efterfulgt af tysk (13 %), hvilket også er en stigning, fransk (12 
%), hvilket er et lille fald, og spansk (7 %). Dette bekræfter udviklingstendensen i de seneste 
år, hvor engelsk bliver stadig mere udbredt som kommunikationssprog.  
 

 
3. Anvendelse af undtagelsesreglerne fra retten til aktindsigt 
 
 3.1. Positiv svarrate 
 

95 % af begæringerne om indsigt i dokumenter, som ikke hidtil havde været offentliggjort, 
blev imødekommet (158 ikke-offentlige dokumenter blev frigjort) eller 87 %, hvis der tages 
hensyn til, at der blev givet delvis aktindsigt i 14 tilfælde. Tallene for 2011 var henholdsvis 95 
og 88,5 %. 
 
Som nævnt blev der genfremsat 6 begæringer18, efter at Parlamentet havde afvist at give 
aktindsigt. I alle tilfælde blev Parlamentets oprindelige beslutning bekræftet: Der blev givet 
delvis aktindsigt i tre tilfælde, mens der blev nægtet aktindsigt i de andre tre tilfælde. De 
dokumenter, som der ble givet delvis aktindsigt i, vedrørte Parlamentets interne 
revisionsberetninger, dokumenter fra Den Juridiske Tjeneste og listen over forhenværende 
medlemmers assistenter. Der blev nægtet indsigt i dokumenter, som indeholdt 
personoplysninger og hvor det ansås for nødvendigt at beskytte en eller flere personers ret til 
privatlivets fred og personlige integritet.  
 

 3.2. Afvisninger og begrundelsen herfor 
 

I 2012 blev 22 begæringer afvist på grundlag af artikel 4 i forordning (EF) n. 1049/2001, 
hvoraf 14 var en delvis afvisning. 
 
Begrundelse for afvisningen var hyppigst (31 %) beskyttelse af privatlivets fred og den 
enkeltes integritet (artikel 4, stk. 1, litra b, i forordning (EF) nr. 1049/2001). Undtagelsen blev 
anvendt i forbindelse med personoplysninger som f.eks. medlemmernes medlemskab af den 
frivillige pensionsordning, listen over forhenværende medlemmers assistenter, medlemmernes 
underskrifter og personaledokumenter (med bemærkninger). I sager, hvor ansøgeren ønsker 
indsigt i personoplysninger, anmoder Parlamentet i overensstemmelse med retspraksis19 

 
18 Der tages her hensyn til datoen for den oprindelige begæring, selv om genfremsættelsen først fandt sted i 
2013. 
19 Den seneste kendelse fra Domstolen af 23. november 2011 i sag T-82/09, Dennekamp mod Europa-
Parlamentet. 
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ansøgerne om at begrunde behovet for sådanne oplysninger. I sidste ende kunne der ikke 
gives en sådan begrundelse i de pågældende sager.  
 
Beskyttelse af forretningsmæssige interesser, juridisk rådgivning og revision (artikel 4, stk. 2 i 
forordning (EF) nr. 1049/2001) tegnede sig for i alt 30 % af afslagene. Beskyttelse af 
institutionens beslutningsproces (artikel 4, stk. 3 i forordning (EF) nr. 1049/2001) regnede sig 
for 21. % af afslagene, mens beskyttelse af institutionens interesser med hensyn til 
internationale forbindelser eller offentlig sikkerhed (artikel 4, stk. 1, litra a, i forordning (EF) 
nr. 1049/2001) tegnede sig for 15 % af afslagene. Navnlig blev der i et tilfælde henvist til 
artikel 4, stik. 1, litra a, med hensyn til offentlig sikkerhed på it-området, hvor der blev 
fremsat en begæring fra en it-udvikler om adgang til samtlige kildekoder og 
udviklingsdokumentation i forbindelse med Parlamentets programmel AT4AM, der anvendes 
til indgivelse af ændringsforslag til betænkninger.  Denne undtagelse blev også bragt i 
anvendelse i forbindelse med en begæring om indsigt i en ekstern undersøgelse om en 
modernisering af Parlamentet finansrapporteringssystem. 
 
Desuden blev der midlertidigt nægtet indsigt i visse komitologidokumenter i første halvdel af 
2012 indtil vedtagelsen af de pågældende tekster i udvalget.  
 

V. KLAGER TIL DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND, DOMSTOLSPRØVELSE 
OG RETSPRAKSIS 

Forordning (EF) nr. 1049/2001 indeholder en klar procedure20 for domstolsprøvelse af EU-
institutioners afslag på aktindsigt i dokumenter. Mens Parlamentet hidtil kun har haft tre 
sager, som er endt for domstolen, finder der en omfattende retspraksis i forbindelse med 
forordningen, som kan være til hjælp i forbindelse med fortolkningen af indholdet. En borger, 
som er blevet nægtet indsigt i et dokument kan efter en genfremsættelse af begæringen enten 
klage til den europæiske ombudsmand eller indklage afgørelsen til Domstolen.   

1. Klager til Den Europæiske Ombudsmand 
 
I 2012 blev en sag fra 2010 (900/2010/MF) afsluttet af ombudsmanden med en kritisk 
bemærkning til Parlamentet vedrørende interne administrative dokumenter, som var begæret 
af en tjenestemand. 
 
I 2012 fremsatte Parlamentet bemærkninger om en klage, som blev indgivet til 
ombudsmanden i 2011 (2393/2011/RA) over Parlamentets afvisning af at give indsigt i 
dokumenter, som det lå inde med, og afventer for øjeblikket ombudsmandens afgørelse. 
Klagen blev indgivet efter Parlamentets afvisning af at give indsigt i dokumenter om 
forhandlingerne om handelsaftalen om bekæmpelse af forfalskninger (ACTA) (se 
årsberetningen om aktindsigt for 2011). I klagen påstås det, at Parlamentet ikke behørigt 
begrundede afvisningen af at give indsigt i de pågældende dokumenter, jf. forordning (EF) nr. 
1049/2001.  
 
Desuden blev der i 2012 indgivet en ny kager til ombudsmanden (0262/2012/OV) om arten af 
dokumenter i Parlamentets register. Klageren fremfører, at Parlamentet ikke registrerer 
samtlige dokumenter. Parlamentet har fremsat sine bemærkninger over for ombudsmanden og 
afventer hans afgørelse.  

 
 

20 Artikel 8, stk. 3. 
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2. Domstolsprøvelse 
 

2.1. Domme mod Parlamentet 
  

I referenceperioden blev der afsagt én dom i en sag om Parlamentets afgørelse om 
aktindsigt21. Sagen annullerede delvist Parlamentets afgørelse om at afvise at give indsigt i 
registret over forhenværende medlemmers assistenter. Klageren havde begæret adgang til 
samtlige registre og lister vedrørende offentlige registre over forhenværende EP-medlemmers 
assistenter. Parlamentet havde altid fortolket denne anmodning som om den udelukkende 
vedrørte dokumenter i forbindelse med bestemte medlemmers tidligere assistenter. Efter 
dommen traf Parlamentet en ny beslutning for at gennemføre den operative del af dommen. 
Ansøgeren fik således mere præcise oplysninger om indholdet af registrene og under 
hensyntagen til beskyttelsen af personoplysninger fik tilbud om at konsulere registrene i 
Parlamentets lokaler. Ansøgeren gjorde imidlertid ikke brug af tilbuddet og har ikke anmodet 
om nogen opfølgning i sagen. 

 
2.2. Domme mod andre EU-institutioner 

 
Der blev afsagt 11 domme om aktindsigt i referenceperioden (påstande og generaladvokatens 
udtalelser angives ikke) mod andre institutioner: 
 

Kommissionen: 

 Dom af 14. februar 2012 i sag T-59/09, Forbundsrepublikken Tyskland mod 
Kommissionen om dokumenter fra medlemsstaterne, 

 Dom af 22. maj 2012 i sag T-300/10, Internationaler Hilfsfond dV mod 
Kommissionen om undtagelser af hensyn til beskyttelse af privatlivets fred og den 
enkeltes integritet og beskyttelse af beslutningsprocessen, 

 Dom af 22. maj 2012 i sag T-344/10, EnBW Energie Baden-Württemberg AG mod 
Kommissionen om undtagelser af hensyn til beskyttelse af tredjemands 
forretningsmæssige interesser og beskyttelse af beslutningsprocessen, 

 Dom af 21. juni 2012 i sag T135/11, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH 
/ Kommissionen om dokumenter fra medlemsstaterne, 

 Dom af 28. juni 2012 i sag C-404/10 P Kommissionen mod Agrofert Holding om 
fusionskontrol og undtagelser for at beskytte efterforskning, forretningsinteresser, 
juridisk rådgivning og institutionernes beslutningstagning, 

 Dom af 28. juni 2012 i sag C-477/10 P Kommissionen mod Agrofert Holding om 
fusionskontrol og undtagelser for at beskytte efterforskning, forretningsinteresser, 
juridisk rådgivning og institutionernes beslutningstagning, 

 Dom af 13. december 2012 i de fælles sager T-197/11 og T-198/11 P Kommissionen 
mod Guido Strack om den offentlige tjeneste og embedsmænd, forordning (EF) nr. 
1049/2001 og tjenestemandstribunalet, 

Rådet: 

 
21 Dom af 28. marts 2012 i sag T-190/10, Kathleen Egan og Margaret Hackett / Europa-Parlamentet. 
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 Dom af 4. maj 2012 i dag T-529/09 Sophie ni 't Veld mod Rådet for Den Europæiske 
Union om beskyttelse af offentlighedens interesser i internationale forbindelser og 
undtagelsen på grundlag af beskyttelse af juridisk rådgivning, 

 Dom af 3. oktober 2012 i sag T-465/09 Ivan Jurasinovic mod Rådet for Den 
Europæiske Union om beskyttelse af internationale forbindelser, 

 Dom af 3. oktober 2012 i sag T-63/09 Ivan Jurasinovic mod Rådet for Den 
Europæiske Union om beskyttelse af internationale forbindelser og beskyttelse af 
retslige procedurer og juridisk rådgivning. 

Den Europæiske Centralbank 

 Dom af 9. november 2012 i sag T-590/10 Gabi Thesing et Bloomberg Finance LP 
mod Den Europæiske Centralbank om undtagelser i forbindelse med beskyttelse af 
Unionens eller en medlemsstats økonomiske politik. 

 
Der finder nærmere oplysninger om de forskellige klager og domme i Kommissionens og 
Rådets årsberetninger22 23samt på Domstolens websted24. 
 

VI. INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 

I 2012 var de tjenestegrene, som er ansvarlige for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 
1049·/2001 i de tre institutioner, regelmæssigt i forbindelse med hinanden vedrørende 
juridiske og forvaltningsmæssige spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af 
forordningen.  
 
Der fandt en række møder sted om mulige fortolkninger af retspraksis på området i løbet af 
året, og sådanne møder vil fortsætte med regelmæssige mellemrum. Artikel 15, stk. 1, i 
forordning (EWF) n. 1049/2001 bestemmer, at “institutionerne skal udvikle god 
forvaltningsskik for at fremme udøvelsen af den ret til aktindsigt, der er garanteret ved denne 
forordning”. 
 
Det interinstitutionelle udvalg, der er omhandlet i andet afsnit i denne artikel, mødtes ikke på 
politisk plan i 2012.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
22 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm 
23http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-documents/basic-texts-on-
transparency?lang=en 
24 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ 

http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm


BILAG 

 

STATISTIKKER OVER BEGÆRINGER OM AKTINDSIGT OG 
OPSLAG PÅ WEBSIDEN  

(SITUATIONEN PR. 31/12/2012) 

 
 
1. DET SAMLEDE ANTAL DOKUMENTER, SOM BLEV BEGÆRET OVER 

REGISTRETS WEBSIDE 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1300 1260 1139 1161 777 

 
 
 

2. ANTAL BEGÆRINGER (OPRINDELIGE BEGÆRINGER) OM 

DOKUMENTR, SOM IKKE HIDTIL HAVDE VÆRET OFFENTLIGGJORT  
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

237 273 268 289 166 

 
 
3. ANTAL GENFREMSATTE BEGÆRINGER 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1325 3 5 426 6 

 
 

4. KLAGER TIL OMBUDSMANDEN  
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 0 1 1 1 

                                                 
25  I 5 tilfælde blev den oprindelige beslutning ændret (4 med delvis indsigt, 1 med fuld indsigt) 
26  I 1 sag blev den oprindelige beslutning ændret (der blev givet fuld indsigt). 
 

 14



5. SPROG I BEGÆRINGEN 
 
 

SPROG 2009 2010 2011 2012 

BG 0.48% 1.93 % 1.08% 0.89 % 

ES 7.38% 6.59 % 8.46% 7.09 % 

CS 0.40% 0.81 % 0.31% 0.53 % 

DA 0.48% 0.61 % 0.77% 1.42 % 

DE 20.95% 10.74 % 9.54% 13.30 %

ET - 0.10 % - - 

EL 0.56% 0.20 % 0.46% 0.89 % 

EN 37.06% 45.69 % 48.77% 52.48 %

FR 18.89% 23.81 % 14.00% 12.23 %

IT 4.60% 3.44 % 5.38% 5.50 % 

LV - 0.10 % - 0.18 % 

LT 0.08% 0.10 % 0.31% 0.35 % 

HU 0.40% 0.81 % 0.62% 0.71 % 

MT - - - - 

NL 3.25% 2.63 % 3.08% 1.95 % 

PL 1.35% 0.71 % 3.54% 1.42 % 

PT 1.11% 0.71 % 1.23% 0.35 % 

RO 0.95% 0.41 % 1.54% 0.18 % 

SK 0.56% - 0.15% 0.18 % 

SL - - 0.15% - 

FI 0.24% 0.10 % 0.15% - 

SV 1.27% 0.51 % 0.46% 0.35 % 

OTHER - - - 0.89 % 
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6. BEGÆRINGERNES GEOGRAFISKE FORDELING 
 

 Land 2009 2010 2011 2012 

BELGIEN 15.16% 20.57 % 19.08% 23.40 % 

BULGARIEN 0.56% 2.03 % 1.23% 1.06 % 

TJEKKIET 0.63% 1.42 % 1.08% 0.53 % 

DANMARK 0.95% 1.62 % 1.38 2.48 % 

TYSKLAND 20.40% 12.46 % 11.69% 14.72 % 

ESTLAND 0.16% 0.10 % 0.31% - 

GRÆKENLAND 0.48% 1.01 % 0.46% 1.24 % 

SPANIEN 7.14% 4.46 % 9.85% 6.74 % 

FRANKRIG 11.51% 14.08 % 8.46% 9.04 % 

IRLAND 1.27% 1.32 % 1.08% 1.60 % 

ITALIEN 5.32% 4.86 % 7.38% 7.27 % 

CYPERN 0.16% 0.10 % - - 

LETLAND 0.16% - 0.15% 0.18 % 

LITAUEN 0.16% 0.20 % 0.31% 0.35 % 

LUXEMBURG 4.44% 5.67 % 0.92% 1.24 % 

UNGARN 0.56% 0.91 % 0.92% 1.06 % 

MALTA 0.32% 0.30 % - - 

NEDERLANDENE 3.41% 4.96 % 5.54% 6.91 % 

ØSTRIG 1.59% 1.62 % 1.69% 1.42 % 

POLEN 1.83% 1.01 % 3.38% 0.35 % 

PORTUGAL 0.87% 0.51 % 1.23% 0.35 % 

RUMÆNIEN 1.27% 0.71 % 1.54% - 

SLOVENIEN 0.08% - 0.15% - 

SLOVAKIET 0.56% 0.10 % 0.31% 0.35 % 

FINLAND 0.24% 0.20 % 0.62% 0.53 % 

SVERIGE 1.75% 1.93 % 1.38% 1.06 % 

DET FORENEDE 
KONGERIGE 

8.73% 
6.48 % 

12.15% 
7.98 % 

KANDIDATLANDE  0.32% 0.30 % 0.92% 0.18 % 

TREDJELANDE 9.92% 10.94 % 6.77% 7.80 % 

IKKE ANGIVET 0.08% 0.10 % - - 
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7. ANSØGERNES FAGLIGE PROFIL 
 
 

Faglig profil 2009 2010 2011 2012 

 CIVILSAMFUNDET 
 (interessegrupper, erhvervslivet, ngo’er 
osv.) 

21.75% 20.47% 10.36% 16.95 % 

 JOURNALISTER 3.35% 7.12% 5.84% 3.00 % 

 ADVOKATER: 13.11% 15.93% 9.60% 11.16 % 

 AKADEMIKERE 
 Universitetsforskere 41.36% 38.47% 45.39% 33.48 % 

 
 AKADEMIKERE  
 Biblioteker 

1.42% 2.33% 1.69% 2.36 % 

 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER  
 (eksklusive EU-institutioner) 

13.62% 8.81% 1.13% 6.44 % 

 MEDLEMMER OG MEDLEMMERNES 
ASSISTENTER 

1.52% 1.55% 2.07% - 

 ANDRE 
 (Pensionister, arbejdsløse mv.) 

3.86% 5.31% 23.16% 26.61 % 
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8. AFVISNING I MEDFØR AF ARTIKEL 4 I FORORDNIG 1049/20021  
 
 
 

200927 201028 201129 201230 Afslag 

ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA a, 
BESKYTTELSE AF OFFENTLIGHEDENS 
INTERESSER  

(internationale forbindelser, 
sikkerhedsgrunde) 

5.26% 12.5% 25.4% 15.8% 

ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA b, 
BESKTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED 
OG DEN ENKELTES INTEGRITET 

26.31% 25% 16.3% 31.6% 

ARTIKEL 4, STK. 2, FØRSTE LED, 
BESLYTTELSE AF 
FORRETNINGSMÆSSIGE INTERESSER 

2.63% 8.3% 3.6% 10.5% 

ARTIKEL 4, STK. 2 ANDET LED, 

BESKYTTELSE AF RETLIGE 
PROCEDURER OG JURIDISK 
RÅDGIVNING 

10.52% 12.5% 14.5% 10.5% 

ARTIKEL 4, STK. 2, TREDJE LED, 
BESLYTTELSE AF INSPEKTIONER OG 
REVISION 

15.78% 4.0% 5.4% 10.5% 

ARTIKEL 4, STK. 3, BESLYTTELSE AF 
INSTITUIONENS BESLUTNINGSPROCES 

39.47% 37.5% 34.5% 21% 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 2009: 39 afslag i alt (heraf 6 med delvis indsigt).  
33 2010: 24 afslag i alt (heraf 8 med delvis indsigt). 
29 2011: 33 afslag i alt (heraf 19 med delvis indsigt). 
30 2012: 22 afslag i alt (heraf 14 med delvis indsigt). 
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9. OPSLAG I REGISTRET  
 

A. Dokumenter i registret  
 

Dokumenter i alt Dokumenter (EP-
dokumentreference) 

Sagsmapper 
(alle 
sprogudgaver) 

Stigning 
(antal 
dokumenter) 

DECEMBER 2008 262 000 1 682 774 - 

DECEMBER 2009 310 760 1 998 330 18.6% 

DECEMBER 2010 362 217 2 386 485 16.6% 

DECEMBER 2011 414 169 2 825 361 14.3% 

DECEMBER 2012 463 689 3 097 165 12% 

 
 

 
B. Opslag på registrets webside 
 

OPSLAG OPSLAG I ALT OPSLAG PR. 
MÅNED 

VÆKST 

2010 127 548 10 629 - 

201131 110 274 9 870 - 7% 

2012 166 104 13 842 + 40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
31 Som følge af åbningen af registrets nye webside den 17. januar 2911 dækker samtlige statistikker for 
201 perioden 1. februar 2011 til 31. december 2011. 


	1.2. Samlet antal svar 
	I. SAMMENDRAG
	 For øjeblikket indeholder Parlamentets offentlige dokumentregister (teknisk kaldet det elektroniske referenceregister) 12 % flere referencer end i 2011 (463 689 dokumentreferencer eller 3 097 165 dokumenter, når alle sprogudgaver medtælles). 90 % kan downloades direkte fra Parlamentets websted. 
	 Registrets websted har oplevet en stigning på 40 % i antallet af opslag (166 104 opslag eller gennemsnitligt 13 842 opslag om måneden) i forhold til 2011. 
	 Forskere tegner sig for hovedparten af anmodningerne, idet der også her er sket et væsentligt fald (ned til 36 % i 2012 mod 47 % i 2011). Engelsk er det hyppigst anvendte sprog efterfulgt af tysk, fransk og spansk. Den væsentligste stigning i antallet af anmodninger konstateredes i forbindelse med Belgien og Nederlandene i forhold til det foregående år. Et stigende antal forespørgere foretrækker at markere boksen "Andet" på spørgsmålet om deres faglige profil, hvorved de giver færre oplysninger om deres baggrund. Denne kategori er voksende, så den nu repræsenterer over en fjerdedel af forespørgerne (27 % i forhold til 23 % i det foregående år).
	 I 2012 afsagde Domstolen dom i en sag om en parlamentsafgørelse om aktindsigt (T-190/10). Sagen annullerede delvist Parlamentets afgørelse om at afvise at give indsigt i registret over forhenværende medlemmers assistenter.
	Præsidiets afgørelse af 28. november 2011 om fastsættelse af de interne bestemmelser om indsigt i Europa-Parlamentets dokumenter til gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/2001 blev ændret af Præsidiet den 22. juni 2011.
	I 2012 bidrog disse ændringer til at skabe klarhed om forordningens anvendelsesområde i forhold til Parlamentets dokumenter, navnlig vedrørende det korrekte retsgrundlag i forbindelse med anmodninger om dokumenter fra EU-tjenestemænd og/eller medlemmer, som har andre muligheder. Reglerne har også lettet forvaltningen af anmodningerne ved at skelne mellem anmodninger om oplysninger, når disse oplysninger ikke fremgår af et specifikt dokument, og anmodninger om dokumenter, så det var muligt for den relevante tjenestegren at svare på.
	I 2012 vedtog Præsidiet en ny afgørelse om dokumentforvaltning, der skabte nye rammer for dokumentforvaltningen, som muliggjorde en mere samordnet og ensartet behandling fra de forskellige tjenestegrenes side. 
	Åbenhedsenheden er for øjeblikket i gang med at udarbejde en vejledning for de ansvarlige for dokumentforvaltning på grundlag af erfaringer og retspraksis i de seneste ti år.
	Den nuværende udgave af registret har eksisteret siden den 27. januar 2011, hvor der blev indført en mere ergonomisk udgave med forbedrede søgefaciliteter. Registret indeholder Parlamentets dokumenter fra 2011 til i dag.
	Det er klart, at antallet af dokumenter i registret, som indberettes årligt, vokser i takt med Parlamentets dokumentproduktion. Offentligheden har direkte adgang via internettet til i alt 90 % af dokumenterne i medfør af bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1049/2011. Der kan begæres adgang til alle andre dokumenter gennem en formular på internettet. 
	Pr. 31. december 2012 indeholdt registrets database 463 689 referencer (hvilket svarede til 3 097 165, når de forskellige sprogudgaver blev talt med). Dette udgør en stigning i antallet af referencer i registret på 49 520 eller en vækst på 12 % i forhold til 2011. 
	Arten af dokumenter bliver også stadig bredere, efterhånden som registret gradvist optager flere og flere forskellige dokumenter, som vedrører lovgivningsprocessen i tilknytning til Parlamentet øgede kompetencer. I 2012 blev der medtaget to nye dokumenttyper i registret: Undersøgelser (afsnit 2.3.1.1. i registret) og konsekvensanalyser fra 1994 til i dag samt, siden juni 2012, bilag til svar på skriftlige forespørgsler (afsnit 1.3.4.5 i registret).  
	Artikel 9 i forordning (EF) nr. 1049/2001 indeholder bestemmelser om særlige procedurer for behandling af "følsomme" dokumenter. I medfør af stk. 3 i denne artikel kan følsomme dokumenter kun optages i registret med forfatternes samtykke.
	Artikel 17, stk. 1 i forordning (EF) nr. 1049/2001 bestemmer, at årsberetningen skal angive antallet af dokumenter, der ikke er indført i registret. I 2012 var Parlamentet ikke i besiddelse af dokumenter som defineret i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1049/2001, og der var derfor ikke indført sådanne dokumenter i Parlamentets register.
	Desuden bestemmes det i artikel 12, stk. 2, i Præsidiet afgørelse om regler om Europa-Parlamentets behandling af fortrolige oplysninger, som vedtoges den 6. juni 2011, og som blev ajourført ved Præsidiets afgørelse af 15. april 2013, at generalsekretæren forelægger en årsberetning for Præsidiet om anvendelsen af denne afgørelse. Denne beretning skal omfatte antallet og arten af de modtagne fortrolige dokumenter, som Parlamentet råder over.
	Som led i den proaktive åbenhedspolitik, som ombudsmanden går ind for og, som Parlamentet har tilskyndet til, foretages der hele tiden forbedringer registrets webside for at lette den direkte adgang til Parlamentets dokumenter.
	I november 2012 blev der foretaget en mindre ændring af registrets webside for at bringe den i overensstemmelse med det grafiske design på Parlamentets websted. Der blev samtidig foretaget visse forbedringer som f.eks. muligheden for at kombinere flere ord i forbindelse med dokumentsøgning. 
	Der er sket en enorm stigning i antallet af opslag i det seneste år. I 2012 blev der registreret i alt 166 105 opslag på websiden, hvilket i gennemsnit svarer til ca. 13 842 opslag om måneden, hvilket er en stigning på 40 % i forhold til 2011.
	87 293 af det samlede antal opslag var fra “særskilte opslag ” . I 2012 var der mellem 7 000 og 8 000 særskilte opslag om måneden med flest i marts (9 042) og mindst i juli (5 395) og august (4 773). 
	Tidligere højdepunkter blev registreret i 2011 i oktober (7 845) og lavpunkter i maj (3 319) Sådanne forskelle hænger sandsynligvis sammen med Parlamentets lovgivningsdagsorden. F.eks. faldt en stigning i marts 2012 sammen med aftalen om udveksling af passageroplysninger, som blev behandlet i LIBE-udvalget i denne periode og derefter af Parlamentet under mødeperioden i april.
	Der blev fremsat begæringer om følgende dokumenttyper i 2012 (i numerisk orden): Indgivne tekster (13 % af begæringerne), vedtagne tekster (12 %),« ikke-specificerede dokumenter eller baggrundsdokumenter (11,7 %), præsidiedokumenter (6 %), komitologidokumenter (6 %), korrespondance (5 %), fuldstændige forhandlingsreferater (3,7 %),  administrative dokumenter (navnlig vedrørende infrastruktur og økonomi)(3,4 %), forespørgsler, spørgsmål og svar (3.2 %), andragender (2,3 %) og dokumenter vedrørende medlemmerne (2 %).
	De fleste begæringer om dokumenter, som ikke hidtil havde været offentliggjort, vedrørte interne administrative dokumenter. I den forbindelse repræsenterede begæringer om præsidiedokumenter over halvdelen af sådanne begæringer. De ønskede præsidiedokumenter var hovedsageligt notater fra generalsekretæren om budgetanliggender eller finansieringen af europæiske partier på europæisk plan.
	Generelt er det indgivne tekster og vedtagne tekster, som der, selv om der er tale om offentlige dokumenter, anmodes hyppigst om, men antallet af sådanne begæringer er faldet i forhold til 2011 efterhånden som brugerne finder vej på registrets webside. 
	Der er sket et væsentligt fald i antallet af begæringer om korrespondance. Begæringer om forespørgsler og spørgsmål er også faldet, med det er de mest konsulterede dokumenter på registrets webside. 
	Der bliver fremsat et stigende antal begæringer vedrørende dokumenter i forbindelse med medlemmerne, men disse anmodninger afspejles ikke i den samlede statistik, da de hovedsageligt vedrører dokumenter, som ikke har forbindelse med Parlamentets officielle indgivne dokumenter. Efterhånden som komitologiprocedurerne gradvist erstattes af de nye bestemmelser i Lissabon-traktaten skete der et fald i antallet af begæringer om komitologidokumenter, navnlig i slutningen af 2012.
	Med hensyn til analysen af dokumentbegæringer efter samfundsgruppe og faglig profil tegner begæringer fra akademiske kredse (navnlig universitetsforskning) sig for den største gruppe (36 %), men der er sket et væsentligt fald i dette tal i forhold til 2011 (47 %). 
	Et stigende antal forespørgere foretrækker at markere boksen "Andet" på spørgsmålet om deres faglige profil, hvorved de giver færre oplysninger om deres baggrund. Denne kategori er voksende, så den nu repræsenterer over en fjerdedel af forespørgerne (27 % i forhold til 23 % i det foregående år og kun 5 % i 2010). 
	Begæringer fra civilsamfundet tegnede sig til næsten 7 % af begæringerne, hvilket er en stigning på 10 % i forhold til det foregående år. Dette kan opdeles på følgende måde: 85 % fra erhvervslivet, 10 fra ngo’er og 4 % fra miljøorganisationer. Andelen af begæringer fra advokater (som statistisk ikke udgør en del af civilsamfundet) ligger nogenlunde stabilt på 11 %. 
	Med hensyn til den geografiske spredning af begæringerne (fra EU-medlemsstaterne) lignede mønstret i 2012 i høj grad de foregående års. Næsten 24 % af begæringerne kom fra enkeltpersoner eller organisationer i Belgien efterfulgt (i numerisk orden) af Tyskland (14,7) Frankrig (9,4 %), Det Forenede Kongerige (7,9 %), Italien (7,2 %), Nederlandene (6,9 %) og Spanien (6,7 %). Begæringer fra tredjelande tegnende sig for ca. 8 af det samlede antal, hvilket var en lille stigning i forhold til 2011. 
	I de seneste fire år (se tabel nr. 6 i bilaget) er begæringerne fra Belgien steget til næsten en fjerdedel af alle begæringer, mens begæringerne fra Tyskland er faldet fra ca. 20 til 15. Begæringer fra Det Forende Kongerige, Frankrig og Spanien har været nogenlunde stabil i de senest fire år, mens der er sket en gradvis stigning i antallet af begæringer fra Italien og Nederlandene.
	Det hyppigst anvendte sprog i begæringerne er engelsk (52,5 %) hvilket er en stigning i forhold til det foregående år efterfulgt af tysk (13 %), hvilket også er en stigning, fransk (12 %), hvilket er et lille fald, og spansk (7 %). Dette bekræfter udviklingstendensen i de seneste år, hvor engelsk bliver stadig mere udbredt som kommunikationssprog. 
	95 % af begæringerne om indsigt i dokumenter, som ikke hidtil havde været offentliggjort, blev imødekommet (158 ikke-offentlige dokumenter blev frigjort) eller 87 %, hvis der tages hensyn til, at der blev givet delvis aktindsigt i 14 tilfælde. Tallene for 2011 var henholdsvis 95 og 88,5 %.
	I 2012 blev 22 begæringer afvist på grundlag af artikel 4 i forordning (EF) n. 1049/2001, hvoraf 14 var en delvis afvisning.
	Der blev afsagt 11 domme om aktindsigt i referenceperioden (påstande og generaladvokatens udtalelser angives ikke) mod andre institutioner:
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