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EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN
EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉNS BESLUT

om allmänhetens tillgång till ESK:s handlingar
BAKGRUND

Förklaring om rätten till tillgång till information, som
bilagts den slutliga versionen av Fördraget om Europe
iska unionen, i vilken det framhålls att insyn i beslutspro
cessen stärker institutionernas demokratiska karaktär och

allmänhetens förtroende för förvaltningen .

Avtalen genom vilka Europeiska rådet i Birmingham,
Edinburgh och Köpenhamn kommit överens om ett visst

antal principer för att främja en gemenskap som står
närmare medborgarna.

Den europeiska ombudsmannens begäran av den 5 juni
1996 och svaret från ESK:s ordförande den 5 juli 1996.

Den europeiska ombudsmannens begäran av den 9
september 1996 .

ESK:s arbetsordning och i synnerhet artikel 8.4 i denna.

Det ligger i ESK:s intresse att vidta allmänna åtgärder för
att ge allmänheten tillgång till ESK:s handlingar.

2. Begäran om tillgäng till en handling skall ställas till
ESK:s generalsekretariat och vara tillräckligt detaljerad
vad gäller fakta som gör det möjligt att fastställa vilken
eller vilka handlingar som åsyftas . ESK kan om det är
nödvändigt uppmana den som begärt en handling att
ge mer exakta uppgifter.

3 . Tillgång till handlingen ges antingen genom konsul
tation på platsen eller i form av kopior i ett exemplar
mot betalning av en avgift i förhållande till hand
lingarnas omfång.

4. Den som begärt tillgång till en handling har inte rätt
att reproducera eller sprida handlingen i kommersiellt
syfte utan ESK:s tillstånd .
5 . Med hänsyn till det försäljningsavtal som slutits mellan
ESK och Byrån för Europeiska gemenskapernas
officiella publikationer utfärdar kommittén inte någon
fullständig kopia av handlingar som omfattas av detta
avtal .

Bryssel den 27 maj 1997.
PRESIDIETS BESLUT.

1 . Allmänheten skall ha största möjliga tillgång till

handlingar antagna av ESK eller av en sektion (').

(') Vad gäller de förberedande arbetena angående ESK:s yttran
den , kan rätt till tillgång till eller spridning av handlingar en
dast beviljas efter skriftlig ansökan till generalsekreteraren .

Tom JENKINS

Ordförande

