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Изменение 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Публичният достъп до 
документи е крайъгълен камък за 
добрите административни практики. 
Следващата стъпка е да се 
гарантира, че работата на 
институциите е подобрена 
посредством взаимното предоставяне 
на достъп до документи. За да бъде 
по-голяма прозрачността и по-лесен 
достъпът до документите, следва да 
се установи междуинституционално 
споразумение.

Or. en

Изменение 64
Michael Cashman

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Съветът и Комисията действат 
като законодатели когато, 
включвайки Европейския парламент, 
приемат дори с чужди пълномощия 
правила с общо приложно поле, които 
са правно обвързващи в или за 
държавите-членки посредством 
регламенти, директиви, рамкови 
решения или решения въз основа 
съответните разпоредби на 
Договорите.

Or. en
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Изменение 65
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Институциите на ЕС действат 
като законодатели, когато приемат, 
въз основа съответните разпоредби 
на Договорите, правно обвързващи 
правила с общо приложно поле.

Or. en

Изменение 66
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) По отношение на разкриването 
на лични данни следва да се установи 
ясна връзка между настоящия 
регламент и Регламент (ЕО) № 45/2001 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни.

(10) Институциите и органите на 
Общността третират личните
данни при пълно спазване на правата 
на субектите на личните данни, 
както е определено в Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 декември 2000 г.
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни.

Or. en
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Изменение 67
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) По-широк достъп до документи 
следва да бъде предоставен в случаите, 
когато институциите функционират 
като законодатели, включително 
съгласно чужди пълномощия, като се 
следи за запазването на 
ефективността на процеса на 
вземане на решения от 
институциите. До тези документи 
следва да бъде осигурен пряк достъп 
във възможно най-голяма степен.

(12) В съответствие с 
демократичните принципи, посочени 
в член 6, параграф 1 от Договора за ЕС 
и със съдебната практика на Съда 
относно прилагането на Регламент 
(ЕО) № 1049/2001, когато институциите 
функционират като законодатели, 
включително съгласно чужди 
пълномощия, те предоставят по-
широк достъп до документи. Правните 
текстове се съставят по ясен и 
разбираем начин1 и се публикуват в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. По-добри законотворчески 
практики, образци и техники за 
съставяне на документи, както и 
технически решения за проследяване 
на жизнения цикъл на 
подготвителните документи и 
тяхното споделяне с включените в 
процедурата институции и органи се 
договарят между Европейския 
Парламент, Съвета и Комисията 
съгласно настоящия регламент и се 
публикуват в Официален вестник на 
Европейския съюз.
1 Междуинституционално споразумение от 
22 декември 1998 г. относно общите насоки за 
качеството на съставяне на общностното 
законодателство (OВ C 73, 17.3. 1999 г.,стр. 
1).

Or. en
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Изменение 68
Hartmut Nassauer

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Документи, свързани с 
незаконодателни процедури като 
обвързващи мерки с индивидуален 
характер или заключения, препоръки 
или резолюции, се правят лесно 
достъпни съгласно принципа на 
доброто администриране, посочен в 
член 41 на Хартата, като 
същевременно се запазват 
ефикасността на законотворческия 
процес на институциите, защитата 
на легитимните частни интереси 
например в конкурентното право, 
делата за картели, процедурите по 
подбор и възлагане на поръчки, както 
и индивидуалните права на субектите 
на лични данни съгласно Регламент 
(ЕО) № 1049/01. 

Or. en

Изменение 69
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) По принцип до всички документи 
на институциите следва да бъде 
осигурен публичен достъп. Въпреки 
това следва да се защитават някои 
публични и частни интереси, като се 
използва режимът на изключенията.
На институциите следва да бъде
предоставена възможност да защитят 
своите вътрешни консултации и 

(17) По принцип до всички документи 
на институциите, които са свързани с 
техните дейности следва да бъдат
регистрирани и за тях следва да бъде 
осигурен публичен достъп. Въпреки 
това, без да се накърнява контрола от 
страна на Европейския парламент, 
достъпът до целия документ или до 
част от него може да бъде отложен 
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преговори, когато това е необходимо 
предвид запазване на възможност за 
изпълнение на задачите им. При оценка 
на изключенията институциите 
следва да отчитат принципите на 
законодателството на Общността 
по отношение на защитата на 
личните данни във всички области на 
дейност на Съюза.

от съображения за защита на 
обществените и частните интереси, 
тъй като на институциите е
предоставена възможност да защитят 
своите вътрешни консултации и 
преговори, когато това е необходимо 
предвид запазване на възможност за 
изпълнение на задачите им.

Or. en

Изменение 70
Michael Cashman

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Всички правила относно достъпа
до документи на институциите 
следва да бъдат в съответствие с 
настоящия регламент.

(18) Съгласно член 255, параграф 2 от 
Договора за ЕО настоящият 
регламент определя общите 
принципи и ограничения на основание 
обществения или частен интерес, 
уреждащи правото на достъп до 
документи, които се съблюдават от 
всички други правила на ЕС.

Or. en

Изменение 71
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Всички правила относно достъпа до 
документи на институциите следва да 
бъдат в съответствие с настоящия 
регламент.

(18) Всички правила относно достъпа до 
документи на институциите следва да 
бъдат в съответствие с настоящия 
регламент, тъй като той прилага член 
255, параграф 2 от Договора за ЕО.
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Изменение 72
Hartmut Nassauer

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел гарантиране на пълното 
спазване на правото на достъп следва да 
се предвиди прилагането на двуетапна 
административна процедура, съчетана 
с допълнителна възможност за 
обжалване пред съда или подаване на 
жалба пред омбудсмана.

(19) С цел гарантиране на пълното 
спазване на правото на гражданите на 
достъп и неговото улесняване:

– текстовете, свързани със 
законодателна процедура, са 
достъпни по електронен път в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, 
- други документи или поне 
съответните позовавания са 
достъпни посредством регистър на 
институцията. Следва да се предвиди 
прилагането на двуетапна 
административна процедура за достъп 
до документи, които не са пряко 
достъпни или са класифицирани.
Отказ на институция може да бъде 
оспорен по съдебен път или чрез 
жалба до Европейския омбудсман.

Or. en
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Изменение 73
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бa) установяване на общи правила, 
уреждащи повторното използване на 
информация и документи, държани 
от институциите, чрез прилагането 
mutatis mutandis на принципите, 
изложени в Директива 2003/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 ноември 2003 г. относно 
повторната употреба на
информацията в обществения 
сектор*.
ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90.

Or. en

Обосновка

Този член е в съгласие с изменение № 17 от проектодоклада и има за цел 
установяването на задължение за институциите на ЕС да използват повторно 
информацията на ЕС в общественото пространство, както се предвижда в 
Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. 
относно повторната употреба на информацията в обществения сектор и в точка 15 
от Препоръката относно насърчаването и използването на езиковото многообразие и 
всеобщия достъп до киберпространството, приета на 32-та сесия на Генералната 
конференция на ЮНЕСКО (м. октомври 2003 г.).

Изменение 74
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенефициери и приложно поле Бенефициери

Or. en
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Изменение 75
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенефициери и приложно поле Бенефициери

Or. en

Изменение 76
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага 
за всички документи, държани от 
институцията, а именно документи,
които са изготвени или получени от 
нея и са нейно притежание , 
отнасящи се до въпрос, свързан с 
политиките, дейностите и 
решенията, които попадат в нейната 
сфера на компетенции , във всички 
области на дейност на Европейския 
съюз.

заличава се

Or. en

Изменение 77
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага за 2. Настоящият регламент се прилага за 
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всички документи, държани от 
институцията, а именно документи,
които са изготвени или получени от нея 
и са нейно притежание , отнасящи се 
до въпрос, свързан с политиките, 
дейностите и решенията, които 
попадат в нейната сфера на 
компетенции , във всички области на 
дейност на Европейския съюз.

всички документи, държани от 
институцията, т.е. документи, които са 
изготвени или получени от нея и са 
нейно притежание, във всички области 
на дейност на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 78
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат членове 4 и 9, 
документите се предоставят за 
достъп на обществеността било въз 
основа на писмено заявление, било 
пряко в електронна форма или чрез 
използването на регистър. По-
конкретно документи, изготвени или 
получени в хода на законодателна 
процедура, са пряко достъпни в 
съответствие с член 12.

заличава се

Or. en

Изменение 79
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат членове 4 и 9, 
документите се предоставят за достъп 
на обществеността било въз основа на 

3. Документите се предоставят за 
достъп на обществеността било в 
електронна форма в Официален 
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писмено заявление, било пряко в 
електронна форма или чрез 
използването на регистър. По-
конкретно документи, изготвени или 
получени в хода на законодателна 
процедура, са пряко достъпни в 
съответствие с член 12.

вестник на Европейския съюз, било 
чрез използването на официален 
регистър на институцията, или още 
въз основа писмено заявление.
Документи, изготвени или получени в 
хода на законодателна процедура, са 
пряко достъпни в съответствие с член 
5а.

Or. en

Изменение 80
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Документи, квалифицирани като 
чувствителни съгласно 
определението в член 9, параграф 1, са 
предмет на специална обработка в 
съответствие с този член.

заличава се

Or. en

Изменение 81
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Настоящият регламент не се 
прилага за документи, представени на 
съдилища от страни, различни от 
институциите.

заличава се

Or. en
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Изменение 82
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат специалните права 
на достъп на заинтересованите страни, 
установени от правото на ЕО,
документите, които са част от 
административното досие по 
разследване или производство, 
отнасящо се до акт с индивидуален 
характер, не са достъпни за 
обществеността, докато разследването 
не приключи или докато актът не стане 
окончателен. Документите, които 
съдържат информация, събрана или 
получена от институция от физически 
или юридически лица в рамките на 
такива разследвания, не са достъпни за 
обществеността.

2. Без да се засягат специалните права 
на достъп на заинтересованите страни, 
установени от правото на ЕО и съгласно 
съдебната практика на Съда на 
Европейските общности,
документите, които са част от 
административното досие по 
разследване в областта на 
конкурентното право или защитата 
на търговията, или производство, 
отнасящо се до акт с индивидуален 
характер, не са достъпни за 
обществеността, докато разследването 
не приключи или докато актът не стане 
окончателен. Документите, които 
съдържат информация, събрана или 
получена от институция от физически 
или юридически лица в рамките на 
такива разследвания, не са достъпни за 
обществеността.

Or. en

Изменение 83
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Настоящият регламент не засяга 
правата на публичен достъп до 
документи, притежание на 
институциите, които евентуално са 
на базата на инструменти на 
международното право или актове на 
тези институции, към които се 

заличава се
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прилагат тези данни.

Or. en

Изменение 84
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Настоящият регламент не засяга 
правата на публичен достъп до 
документи, притежание на 
институциите, които евентуално са на 
базата на инструменти на 
международното право или актове на 
тези институции, към които се прилагат 
тези данни.

7. Настоящият регламент не засяга 
засилените права на публичен достъп 
до документи, притежание на 
институциите, които евентуално са на 
базата на инструменти на 
международното право или актове на 
тези институции, към които се прилагат 
тези данни, или още 
законодателството на държавите-
членки.

Or. en

Изменение 85
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „документ“ означава всякаква 
информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) и която е 
изготвена от институция и 
официално предадена на един или 
повече получатели или регистрирана 
по друг начин, или получена от 
институция; данните, които се 

а) „документ” означава всякаква 
информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) и касаеща 
области, свързани с политиките, 
дейностите и решенията, които 
попадат в сферата на 
компетенциите на съответната 
институция; информацията, която 
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съдържат в електронни системи за 
съхранение, обработка и извличане, 
представляват документи, ако могат да 
бъдат извлечени под формата на 
разпечатка или електронно копие
посредством наличните средства за 
експлоатация на системата;

се съдържа в електронни системи за 
съхранение, обработка и извличане 
(включително външни системи, 
използвани за работата на 
институциите), представляват 
документ или документи, ако могат да 
бъдат извлечени под формата на една 
или повече разпечатки или 
електронни копия посредством 
наличните в разумна степен средства 
за експлоатация на системата. 
Институция, която има намерение да 
създаде нова електронна система за 
съхранение или съществено да 
промени съществуваща система, 
оценява отражението върху правото 
на достъп, гарантирано от 
настоящия регламент, и действа 
така, че да насърчи целта за 
прозрачност.
Функциите за извличане на 
информация, съхранявана в 
електронните системи за съхранение, 
от институциите се адаптират, 
така че да удовлетворят 
многократно излаганите обществени 
искания, които не могат да бъдат 
задоволени посредством наличните 
понастоящем инструменти за 
експлоатация на системата;

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че когато редовно възникващи искания от страна на 
обществеността не могат да бъдат задоволени с вече съществуващите функции на 
институционалните бази данни, институциите пристъпват към обсъждане на най-
добрите начини за удовлетворяване на тези искания.
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Изменение 86
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „документ“ означава всякаква 
информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) и която е 
изготвена от институция и 
официално предадена на един или 
повече получатели или регистрирана 
по друг начин, или получена от 
институция; данните, които се 
съдържат в електронни системи за 
съхранение, обработка и извличане, 
представляват документи, ако могат 
да бъдат извлечени под формата на 
разпечатка или електронно копие 
посредством наличните средства за 
експлоатация на системата;

а) „документ” означава всякаква 
информация, данни или съдържание 
(текст, звук, визуални или 
аудиовизулни материали, данни и 
инструкции на системи за обработка 
на данни) на независимо какъв 
информационен носител-–физически 
или електронен, относно въпрос, 
свързан с политиките, дейностите и 
решенията, попадащи в сферата на 
отговорност на институцията, 
включително информацията, която се 
съдържа в електронни системи за 
съхранение, обработка и извличане 
(включително външни системи, 
използвани за работата на 
институцията).

Институция, която има намерение да 
създаде нова електронна система за 
съхранение или съществено да 
промени съществуваща система, 
оценява вероятното отражение върху 
правото на достъп, гарантирано от 
настоящия регламент, и действа 
така, че да насърчи целта за 
прозрачност;

Or. en
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Изменение 87
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „документ“ означава всякаква 
информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) и която е 
изготвена от институция и официално 
предадена на един или повече 
получатели или регистрирана по друг 
начин, или получена от институция; 
данните, които се съдържат в 
електронни системи за съхранение, 
обработка и извличане, представляват 
документи, ако могат да бъдат 
извлечени под формата на разпечатка
или електронно копие посредством 
наличните средства за експлоатация на 
системата;

а) „документ“ означава всякаква 
информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) и която е 
изготвена от институция и официално 
предадена на един или повече 
получатели или регистрирана по друг 
начин, или получена от институция; 
данните, които се съдържат в 
електронни системи за съхранение, 
обработка и извличане (включително 
външни системи, използвани за 
работата на институциите), 
представляват документ или
документи, ако могат да бъдат 
извлечени под формата на една или 
повече разпечатки или електронни 
копия посредством наличните в 
разумна степен средства за 
експлоатация на системата;
Институция, която има намерение да 
създаде нова електронна система за 
съхранение или съществено да 
промени съществуваща система, 
оценява вероятното отражение върху 
правото на достъп, гарантирано от 
настоящия регламент, и действа 
така, че да насърчи целта за 
прозрачност;

Or. en
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Изменение 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „документ“ означава всякаква 
информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) и която е 
изготвена от институция и 
официално предадена на един или 
повече получатели или регистрирана 
по друг начин, или получена от 
институция; данните, които се 
съдържат в електронни системи за 
съхранение, обработка и извличане, 
представляват документи, ако могат да 
бъдат извлечени под формата на 
разпечатка или електронно копие 
посредством наличните средства за 
експлоатация на системата;

а) „документ“ означава всякаква 
информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) данните, 
които се съдържат в електронни 
системи за съхранение, обработка и 
извличане, представляват документи, 
ако могат да бъдат извлечени под 
формата на разпечатка или електронно 
копие посредством наличните средства 
за експлоатация на системата; Все пак, 
за сбор от данни, които се съдържат 
в електронни системи за съхранение, 
обработка и извличане, се приема, че 
се държат от институцията, ако 
последната може да ги направи 
налични посредством обикновени
средства;

Or. en

Обосновка

Така предложеното определение за „документ” е прекалено тясно. По смисъла на 
регламента под „документ” се разбира документ, който е официално предаден или 
регистриран по друг начин.

Изменение 89
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „документ“ означава всякаква а) „документ“ означава всякаква 
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информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) и която е 
изготвена от институция и официално 
предадена на един или повече 
получатели или регистрирана по друг 
начин, или получена от институция; 
данните, които се съдържат в 
електронни системи за съхранение, 
обработка и извличане, представляват 
документи, ако могат да бъдат 
извлечени под формата на разпечатка 
или електронно копие посредством 
наличните средства за експлоатация на 
системата  ; 

информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) и която е 
изготвена или съхранявана от 
институция или регистрирана по друг 
начин, или получена от институция; 
данните, които се съдържат в 
електронни системи за съхранение, 
обработка и извличане, представляват 
документи, ако могат да бъдат 
извлечени под формата на разпечатка 
или електронно копие посредством 
наличните средства за експлоатация на 
системата; 

Or. ro

Обосновка

Условието, свързано с предаването на документа, е ненужно. Напротив, от 
съществено значение е условие, свързано със съхранението на документа.

Изменение 90
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 3 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aб) „законодателни документи” са 
документи, изготвени или получени в 
хода на процедурите за приемане на 
актове, включително съгласно чужди 
пълномощия, които са с общо 
приложно поле и са правно 
обвързващи в или за държавите-
членки, и за приемането на които 
Договорът предвижда, дори на 
доброволна основа, намесата или 
включването на Европейския 
парламент;
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Or. en

Изменение 91
Hartmut Nassauer

Предложение за регламент
Член 3 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aб) „законодателни документи” са 
документи, изготвени или получени в 
хода на процедурите за приемане на 
правно обвързващи актове, които са с 
общо приложно поле;

Or. en

Изменение 92
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Институциите отказват достъп до 
документи в случаите, когато 
оповестяването би засегнало защитата 
на:

2. Институциите могат да откажат 
достъп до документи в случаите, когато 
оповестяването би засегнало защитата 
на обществени или частни интереси, 
свързани с:

Or. en

Изменение 93
Hartmut Nassauer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Институциите отказват достъп до 2. Институциите могат да откажат 
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документи в случаите, когато 
оповестяването би засегнало защитата 
на:

достъп до документи в случаите, когато 
оповестяването би засегнало защитата 
на обществени или частни интереси, 
свързани с:

Or. en

Изменение 94
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правата на интелектуална 
собственост;

заличава се

Or. en

Изменение 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правните становища и  съдебните 
процедури , арбитражните процедури 
и процедурите за уреждане на 
спорове;

в) правните становища и съдебните 
процедури, с изключение на правни 
становища във връзка с процедури, 
водещи до законодателен акт или 
незаконодателен акт с общо 
приложение;

Or. en

Обосновка

Съдът на ЕО постанови в своето решение по делото Turco, че оповестяването на 
правните становища при законодателните инициативи увеличава прозрачността и 
откритостта на законодателния процес и засилва демократичните права на 
европейските граждани.
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Изменение 96
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правните становища и  съдебните 
процедури , арбитражните процедури и 
процедурите за уреждане на спорове;

в) правните становища, без да се засяга 
по-голямата прозрачност, която се 
изисква при процедури за приемане на 
законодателни актове на ЕС или 
незаконодателни актове с общо 
приложение; съдебните процедури , 
арбитражните процедури и процедурите 
за уреждане на спорове ;

Or. en

Изменение 97
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правните становища и  съдебните 
процедури , арбитражните процедури и
процедурите за уреждане на спорове;

в) правните становища, съставени 
изключително в рамките на 
арбитражни процедури или процедури 
за уреждане на спорове, по които 
институцията е страна;

Or. en
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Изменение 98
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обективността и безпристрастността 
на процедурите за подбор.

заличава се

Or. en

Изменение 99
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обективността и безпристрастността 
на процедурите за подбор.

д) обективността и безпристрастността 
на процедурите за подбор по 
отношение възлагането на 
обществени поръчки или 
назначаването на служители.

Or. en

Изменение 100
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Достъпът до следните документи  се 
отказва в случаите, когато 
оповестяването им  би засегнало 
сериозно процеса на вземане на 
решение на институциите:

3. Без да се засяга по-голямата 
прозрачност, която се изисква при 
процедури за приемане на 
законодателни актове на ЕС или 
незаконодателни актове с общо 
приложение, достъпът до следните 
документи се отказва в случаите, 
когато оповестяването им би 
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засегнало сериозно процеса на вземане 
на решение на институциите:

Or. en

Изменение 101
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) документи, отнасящи се до въпрос, по 
който все още не е взето решение;

а) документи, отнасящи се до въпрос, по 
който все още не е взето решение и при 
който конструктивният резултат 
може да бъде застрашен от 
оповестяването преди 
финализирането на документите;

Or. en

Изменение 102
Charlotte Cederschiöld

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изключенията, посочени в параграфи 
2 и 3, се прилагат, освен ако по-висш 
обществен интерес не диктува 
оповестяването на документите. По 
отношение на параграф 2, буква а) се 
счита, че съществува по-висш 
обществен интерес при оповестяването 
на информация, когато исканата 
информация се отнася до емисии в 
околната среда.

4. Изключенията, посочени в параграфи 
2 и 3, се прилагат, освен ако по-висш 
обществен интерес не диктува 
оповестяването на документите. Силен
обществен интерес при оповестяването 
съществува, когато исканите 
документи са били съставени или 
получени в хода на процедурите за 
приемане на законодателните актове 
на ЕС или на незаконодателни актове 
с общо приложение. При 
претеглянето на обществения 
интерес при оповестяването се 
придава специална тежест на факта, 
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че исканите документи се отнасят до 
защитата на основните права или на 
правото на живот в здравословна 
околна среда.

Or. en

Изменение 103
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изключенията, посочени в параграфи 
2 и 3, се прилагат, освен ако по-висш 
обществен интерес не диктува 
оповестяването на документите. По 
отношение на параграф 2, буква а) се 
счита, че съществува по-висш 
обществен интерес при 
оповестяването на информация, когато 
исканата информация се отнася до 
емисии в околната среда.

4. Изключенията, посочени в 
предходните параграфи, се прилагат, 
освен ако по-висш обществен интерес 
не диктува оповестяването на 
документите. Такъв по-висш 
обществен интерес се счита, че 
съществува при оповестяването на 
информация, когато исканата 
информация се отнася до емисии в 
околната среда и до принципите на 
публичност, демокрация, законова 
държава, на защитата на основните 
права и в частност на правото на 
живот в здравословна околна среда.

Or. en

Изменение 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изключенията, посочени в параграфи 
2 и 3, се прилагат, освен ако по-висш 
обществен интерес не диктува 
оповестяването на документите. По 

4. Изключенията, посочени в параграфи 
2 и 3, се прилагат, освен ако по-висш
обществен интерес не диктува 
оповестяването на документите. По 
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отношение на параграф 2, буква а) се 
счита, че съществува по-висш 
обществен интерес при оповестяването 
на информация, когато исканата 
информация се отнася до емисии в 
околната среда.

отношение на точка 2, букви а) и г) се 
счита, че съществува по-висш 
обществен интерес при оповестяването 
на информация, когато исканата 
информация се отнася до емисии в 
околната среда, с изключение на 
разследвания, особено касаещите 
евентуални нарушения на 
общностното право. 

Във връзка с другите изключения по 
този член, институцията взема 
предвид обществения интерес, 
обслужван от оповестяването, и дали 
исканата информация е свързана с 
емисии в околната среда, когато 
искането е свързано с достъп до 
информация за околната среда.

Or. en

Изменение 105
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Емисии в околната среда са преки 
или непреки изпускания на вещества, 
вибрации, топлинни лъчения или 
шумове във въздуха, водите или 
земята от организирани или 
неорганизирани източници съгласно 
Директива 96/61/ЕО на Съвета.

Or. en
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Изменение 106
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Оповестяването на обществени 
поръчки или рамкови договори между 
институция и продавач не попада 
сред изключенията по параграф 2.

Or. en

Изменение 107
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Имената, титлите и функциите на 
лицата, заемащи обществена длъжност, 
на държавните служители и на 
представителите на интереси във връзка 
с професионалните им дейности се 
оповестяват, освен ако, като се вземат 
предвид конкретните 
обстоятелства, оповестяването 
няма да се отрази неблагоприятно на 
съответните лица. Другите лични 
данни се оповестяват в 
съответствие с условията, свързани 
със законната обработка на такива 
данни, установени в 
законодателството на ЕО относно 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни.

5. Имената, титлите и функциите на 
лицата, заемащи обществена длъжност, 
на държавните служители и на 
представителите на интереси във връзка 
с професионалните им дейности се 
оповестяват.

Or. en
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Изменение 108
Hartmut Nassauer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Имената, титлите и функциите на 
лицата, заемащи обществена длъжност, 
на държавните служители и на 
представителите на интереси във връзка 
с професионалните им дейности се 
оповестяват, освен ако, като се вземат 
предвид конкретните обстоятелства, 
оповестяването няма да се отрази 
неблагоприятно на съответните лица. 
Другите лични данни се оповестяват в 
съответствие с условията, свързани със 
законната обработка на такива данни, 
установени в законодателството на ЕО 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни.

5. Институциите публикуват 
имената, титлите и функциите на 
лицата, заемащи обществена длъжност, 
на държавните служители и на 
представителите на интереси във връзка 
с професионалните им дейности се 
оповестяват, освен ако, като се вземат 
предвид конкретните обстоятелства, 
оповестяването няма да се отрази 
неблагоприятно на съответните лица. 
Другите лични данни се оповестяват в 
съответствие с условията, свързани със 
законната обработка на такива данни, 
установени в законодателството на ЕО 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни.

Or. en

Изменение 109
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Изключенията, предвидени в 
настоящия член, не могат да се 
тълкуват като отнасящи се до 
информация от обществен интерес 
относно бенефициери на средства на 
Европейския съюз, която е достъпна в 
рамките на системата за финансова 
прозрачност.

Or. ro
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Обосновка

Би могло подобна информация да се разглежда като информация с търговски 
характер, когато бенефициерите са търговски дружества.

Изменение 110
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на документи на 
трета страна институцията се 
консултира с третата страна, за да 
определи дали е приложимо някое от 
изключенията, посочени  в член 4, освен 
ако не става ясно, че документът се 
оповестява или не.

1. Институциите оповестяват
документи на трета страна без да се 
консултират с органа, създал 
документа, ако е ясно, че не е 
приложимо нито едно от 
изключенията, предвидени в 
настоящия регламент. Консултации
с трета страна се извършват, ако при 
предаването на документа тя е 
изискала той да бъде третиран по 
конкретен начин, с оглед да се 
определи дали е приложимо някое от 
изключенията, предвидени в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 111
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дадено заявление се отнася до 
документ, издаден от държава-членка, 
който е различен от документите, 
предавани в рамките на процедурите, 
водещи до законодателен акт или 
незаконодателен акт с общо 
приложение, се извършва консултация 

2. Когато дадено заявление се отнася до 
документ, издаден от държава-членка, 
която не действа в качеството си на 
член на Съвета, и не засяга пряко 
приемането или прилагането на 
законодателство или политики на 
ЕС, то докато не са започнали 
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с органите на тази държава-членка. 
Институцията, притежаваща документа, 
го оповестява, освен ако държавата-
членка не мотивира отказа за 
оповестяването му въз основа на 
изключенията, посочени в член 4, или 
на конкретни разпоредби в нейното 
национално законодателство, които 
забраняват оповестяването на 
съответния документ.
Институцията преценява 
основателността на мотивите, 
посочени от държавата-членка, 
доколкото те са основани на 
изключенията, предвидени в 
настоящия регламент.

съдебни процедури, може се извършва 
консултация с органите на тази 
държава-членка. Институцията, 
притежаваща документа, го оповестява, 
освен ако държавата-членка не 
мотивира отказа за оповестяването му 
въз основа на изключенията, посочени в 
член 4.

Or. en

Изменение 112
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Принципи на прозрачност

1. В съответствие с демократичните 
принципи, посочени в член 6, параграф 
1 от Договора за ЕС, и със съдебната 
практика на Съда на Европейските 
общности относно изпълнението на 
Регламент (ЕО) № 1049/2001, когато 
институциите функционират като 
законодатели, включително съгласно 
чужди пълномощия, те предоставят 
възможно най-широк достъп до 
своите дейности. 
2. Предоставя се достъп до 
документи във връзка с техните 
законодателни програми, 
предварителни консултации с 
гражданското общество, оценки на 
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въздействието и всички други 
подготвителни документи, както и 
документи, свързани с изпълнението 
и прилагането на политиките на ЕС, 
включително политиките от 
финансово естество, особено когато 
са свързани със законодателна 
процедура, на лесен за ползване 
междуинституционален сайт и те се 
публикуват в специална серия на 
Официален вестник на Европейския 
съюз
3. При изпълнението на настоящия 
регламент законодателните 
предложения, както и други правни 
текстове на ЕС се изготвят по ясен и 
разбираем начин и институциите 
одобряват общи насоки и модели за 
изготвяне на текстове, които 
подобряват правната сигурност в 
съответствие със съдебната 
практика на Съда на Европейските 
общности.
4. По време на законодателната 
процедура всяка институция или 
орган, които участват в процеса на 
вземане на решения, публикува своите 
подготвителни документи и всички 
свързани сведения, включително 
правни становища, в специална серия 
на Официален вестник на 
Европейския съюз, както и в общ 
интернет сайт, като се пресъздава 
жизненият цикъл на съответната 
процедура.
5. След тяхното приемане 
законодателните актове се 
публикуват в Официален вестник на 
Европейския съюз, както е предвидено 
в член 13.
6. По силата на принципа на лоялно 
сътрудничество, който ръководи 
отношенията между институциите 
и държавите-членки, държавите-
членки предоставят на своите 
граждани най-малко същата степен 
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на прозрачност на национално 
равнище като предоставената на 
равнище ЕС, като своевременно и 
ясно публикуват в съответните си 
държавни вестници текстовете или 
позоваванията на националните 
мерки за изпълнение на актове на 
институциите на Европейския съюз.
7. Всяка инициатива или документ, 
предоставен от заинтересована 
страна с оглед оказване на 
въздействие по какъвто и да било 
начин върху процеса на вземане на 
решения, се оповестява публично.
8. Институциите одобряват общ 
междуинституционален регистър, в 
който се вписват всички лобисти и 
други заинтересовани страни.

Or. en

Изменение 113
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заявленията за достъп до документ се 
разглеждат по най-бързия начин. 
Уведомление за получаване се изпраща 
на заявителя. В рамките на петнадесет 
работни дни от регистрацията на 
заявлението институцията или 
разрешава достъп до искания документ
и го предоставя в същия срок, в 
съответствие с член 10, или в писмен 
отговор съобщава на заявителя 
мотивите за пълния или частичния 
отказ, като го информира и за правото 
му да представи потвърждение на 
заявката в съответствие с параграф 4 от 
настоящия член.

1. Заявленията за достъп до документ се 
разглеждат по най-бързия начин. 
Уведомление за получаване се изпраща 
на заявителя. В рамките на максимум 
петнадесет работни дни от 
регистрацията на заявлението 
институцията или разрешава достъп до 
искания документ и го предоставя в 
същия срок, в съответствие с член 10, 
или в писмен отговор съобщава на 
заявителя мотивите за пълния или 
частичния отказ, като го информира и за 
правото му да представи потвърждение 
на заявката в съответствие с параграф 4 
от настоящия член.
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Or. ro

Обосновка

Различните времеви срокове следва да бъдат тълкувани като максимални срокове.

Изменение 114
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По изключение, например когато 
едно заявление се отнася до много 
голям документ или до голям брой 
документи, срокът, предвиден в 
параграф 1, може да бъде удължен с 
петнадесет работни дни, като 
предварително се нотифицира 
заявителят и като се предостави 
мотивирано описание на причините.

2. По изключение, например когато 
едно заявление се отнася до много 
голям документ или до голям брой 
документи, срокът, предвиден в 
параграф 1, може да бъде удължен с 
максимум петнадесет работни дни, като 
предварително се нотифицира 
заявителят и като се предостави 
мотивирано описание на причините.

Or. ro

Обосновка

Различните времеви срокове следва да бъдат тълкувани като максимални срокове.

Изменение 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на пълен или частичен отказ 
заявителят може в срок петнадесет 
работни дни след получаване на 
отговора на институцията да внесе 
потвърждение на заявлението с цел тя 

3. В случай на пълен или частичен 
отказ, когато заявителят поставя под 
въпрос доколко наистина ще се 
навреди на въпросните интереси 
и/или твърди, че е от по-висш 
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да преразгледа своята позиция по 
въпроса.

обществен интерес да се оповести 
документът, заявителят може да 
изиска от Европейския омбудсман 
независима и обективна преценка по 
въпроса за вредите и/или по-висшия 
обществен интерес. Ако след 
получаването на становището на 
Европейския омбудсман 
институцията потвърди своя пълен 
или частичен отказ, заявителят
може в срок петнадесет работни дни 
след получаване на отговора на 
институцията да внесе потвърждение на 
заявлението с цел тя да преразгледа 
своята позиция по въпроса.

Or. en

Обосновка

Член 7, параграф 3 се изменя, с цел включването на процедура за тези случаи, когато 
заявителят има съмнения дали се нанася вреда на интересите и/или твърди, че е от 
по-висш обществен интерес да се оповести документът. Омбусманът би могъл да 
прецени въпроса за вредата или по-висшия обществен интерес и да докладва на 
институцията и на заявителя.

Изменение 116
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на пълен или частичен отказ 
заявителят може в срок петнадесет 
работни дни след получаване на 
отговора на институцията да внесе 
потвърждение на заявлението с цел тя 
да преразгледа своята позиция по 
въпроса.

3. В случай на пълен или частичен отказ 
заявителят може в срок максимум 
петнадесет работни дни след получаване 
на отговора на институцията да внесе 
потвърждение на заявлението с цел тя 
да преразгледа своята позиция по 
въпроса.

Or. ro
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Обосновка

Различните времеви срокове следва да бъдат тълкувани като максимални срокове.

Изменение 117
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Потвърдителните заявления се 
разглеждат по най-бързия начин. В 
рамките на тридесет  работни дни от 
регистрирането на такова заявление 
институцията разрешава достъп до 
искания документ и го предоставя в 
същия срок, в съответствие с член 10, 
или в писмен отговор излага мотивите 
за пълния или частичния отказ на 
достъп. В случай на пълен или частичен 
отказ на достъп до документа 
институцията информира заявителя за 
начините на обжалване, на които има 
право.

1. Потвърдителните заявления се 
разглеждат по най-бързия начин. В 
рамките на максимум тридесет  работни 
дни от регистрирането на такова 
заявление институцията разрешава 
достъп до искания документ и го 
предоставя в същия срок, в съответствие 
с член 10, или в писмен отговор излага 
мотивите за пълния или частичния отказ 
на достъп. В случай на пълен или 
частичен отказ на достъп до документа 
институцията информира заявителя за 
начините на обжалване, на които има 
право.

Or. ro

Обосновка

Различните времеви срокове следва да бъдат тълкувани като максимални срокове.

Изменение 118
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По изключение, например при 
заявления, отнасящи се до твърде голям 
документ или до голям брой документи, 

2. По изключение, например когато 
едно заявление се отнася до много 
голям документ или до голям брой 
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срокът, предвиден в параграф 1, може 
да бъде удължен с петнадесет работни 
дни, като заявителят е нотифициран 
предварително за това и са 
предоставени подробно причините.

документи, срокът, предвиден в 
параграф 1, може да бъде удължен с 
максимум петнадесет работни дни, като 
предварително се нотифицира 
заявителят и като се предостави 
мотивирано описание на причините.

Or. ro

Обосновка

Различните времеви срокове следва да бъдат тълкувани като максимални срокове.

Изменение 119
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Изричен или мълчалив отказ от 
страна на служител на 
институцията, отговорен за 
прилагането на разпоредбите на 
настоящия регламент, съставлява 
нарушение и води до дисциплинарна 
отговорност.

Or. ro

Обосновка

Необходимо е да има гаранции, с цел да се осигури, че правото на достъп до 
документи може да бъде упражнявано на практика.
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Изменение 120
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Ако, след получаването на 
информацията, заявителят изиска 
нова информация относно 
документите на институцията, това 
искане се разглежда като ново 
заявление и отговорът се изпраща в 
съответствие с членове 7 и 8. На 
лицата, извършващи изследвания и 
научни разработки за лични или 
служебни цели, се предоставя достъп 
до документите на органите или 
институциите.

Or. ro

Обосновка

Необходимо е да се уредят случаите, в които заявителят желае да получи 
допълнителна информация.

Изменение 121
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Информация, която способства 
или прикрива нарушение на закона от 
страна на лице или институция, не 
може да бъде включена в категорията 
чувствителни документи.

Or. ro
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Обосновка

Подобни документи не могат да бъдат включвани в категория документи, която 
изключва достъпа на обществеността. 

Изменение 122
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Документите се доставят в 
съществуващата версия и формат 
(включително електронна или в друг 
формат: брайлово писмо, едър шрифт 
или запис), като се отчита изцяло 
предпочитанието на заявителя.

3. Документите се доставят в 
съществуващата версия и формат 
(включително електронна или в друг 
формат: брайлово писмо, едър шрифт 
или запис), като се отчита изцяло 
предпочитанието на заявителя и 
изискванията за технологична 
неутралност.

Or. en

Изменение 123
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Съдържанието на документа се 
предоставя на разположение без 
дискриминация по отношение на 
зрителни увреждания, работен език 
или платформа на операционната 
система. Институциите осигуряват 
действителния достъп на заявителя 
до съдържанието на документите без 
техническа дискриминация.

Or. en
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Изменение 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Настоящият регламент не 
дерогира специфичните условия за 
достъп, установени в правото на ЕО 
или националното право, като 
например заплащане на такса.

заличава се

Or. en

Изменение 125
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Настоящият регламент не 
дерогира специфичните условия за 
достъп, установени в правото на ЕО 
или националното право, като 
например заплащане на такса.

заличава се

Or. en

Изменение 126
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да могат гражданите ефективно да 
се ползват от правото си, произтичащо 
от настоящия регламент, всяка 
институция осигурява достъп до 

1. За да могат гражданите ефективно да 
се ползват от правото си, произтичащо 
от настоящия регламент, всяка 
институция осигурява достъп до пълния 
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документалния си регистър. си документален регистър.
Достъпът до регистъра следва да бъде 
предоставен в електронен формат. 

а) Достъпът до регистъра следва да бъде 
предоставен в електронен формат.

Позоваванията на документите се 
вписват незабавно в регистъра.

б) Позоваванията на документите се 
вписват незабавно в регистъра.

в) Регистрите на институциите 
разполагат с лесен за ползване 
интерфейс на езиците на всички 
държави-членки и спазват 
принципите на оперативна 
съвместимост, технологична 
неутралност и свободен достъп.
г) Регистрите предоставят прости и 
статични дългосрочни хипервръзки 
към съхранявани електронни 
документи.
д) Институциите осигуряват във 
възможно най-голяма степен 
повторното използване на изходния 
код на електронния регистър по 
публичния лиценз на Европейския 
съюз.
е) Достъп до електронни текстови 
документи се предоставя, ако е 
осъществимо, посредством регистри, 
използващи международни 
стандарти като ISO/IEC 32000:2008, 
ISO/IEC 26300:2006, ISO/IEC 
15445:2000 или по-нови версии.
ж) До …* институциите създават 
общ интерфейс за своите регистри на 
документи и единна точка за пряк 
достъп до документи.
*ОВ: една година от датата на приемане на 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 127
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Институциите незабавно вземат 
необходимите мерки за съставяне на 
регистъра, който трябва да действа 
преди 3 юни 2002 г.

3. Освен това Европейският 
парламент създава регистър на 
парламентарните дейности, като 
осигурява подходяща публичност и 
предоставя достъп до информация, 
свързана, наред с другото, с 
дейността, участието и 
присъствието, използваните 
надбавки и декларациите за 
финансови интереси на членовете на 
ЕП. Всички институции, обхванати 
от настоящия регламент, създават 
сходни регистри, с цел да се осигури 
отчетността и легитимността на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 128
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Документите, които са изготвени 
или получени по време на процедурите 
по приемане на законодателни  актове 
на ЕС  или на незаконодателни актове с 
общо приложение, са  пряко достъпни 
за обществеността, при спазване на 
членове 4 и 9.

1. Институциите предоставят пряк 
достъп на обществеността до всички 
документи в електронна форма или 
посредством регистър, особено до 
тези документи, които са изготвени 
или получени по време на процедурите 
по приемане на законодателни  актове 
на ЕС  или на незаконодателни актове с 
общо приложение.

Or. en
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Изменение 129
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е уместно, останалите
документи, а именно документите, 
свързани с изграждането на политика 
или стратегия, са  пряко достъпни в 
електронна форма .

2. Други документи, а именно 
документите, свързани с изграждането 
на политика или стратегия или 
тяхното изпълнение, са по принцип
пряко достъпни в електронна форма.

Or. en

Изменение 130
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяка институция определя в своя 
процедурен правилник кои други 
категории документи са пряко 
достъпни за обществеността.

заличава се

Or. en

Изменение 131
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Принцип на публичност и по-добра 

документация
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1. Всяка институция осигурява 
подходяща публичност на своите 
дейности, както и наличността на 
свързана с тях информация и 
документация по отношение на:
а) графици и електронен календар; 
б) правилници и административни 
процедури;
в) работни групи;
г) членове на консултативните групи 
на институцията, като например 
групите на високо равнище на 
Европейската комисия и авторите на 
възложени от институцията 
проучвания;
д) аудиовизуален стрийминг и 
извършване на запис на изслушвания, 
заседания, конференции и 
консултации със заинтересовани 
страни,
е) използване на технологично 
неутрален формат на данните и 
активна подкрепа на свободния 
достъп.
2. Всички документи, изготвени от 
дадена институция и официално 
предадени на един или повече 
получатели или получени от дадена 
институция, се регистрират най-
малко вътрешно.
3. Институциите предоставят 
възможно най-голям достъп до 
спецификациите на използваните за 
техните документи формати и 
протоколи и позволяват тяхното 
прилагане и използване без 
ограничения или дискриминация.
4. Институциите документират 
спазването от тяхна страна на 
параграф 3.

Or. en



PE418.177v01-00 44/47 AM\761528BG.doc

BG

Изменение 132
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 14 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14a
Санкции

Всяко неспазване от страна на дадена 
институция на предвидените в 
настоящия регламент задължения по 
отношение на конкретно искане за 
достъп до документи води до 
автоматично предоставяне на 
достъп до исканите от заявителя 
документи.
Всяко неспазване на задълженията по 
настоящия регламент от страна на 
длъжностно лице или друг служител 
на институциите, независимо дали 
преднамерено или по 
непредпазливост, води до 
дисциплинарни санкции в 
съответствие с правилата и 
процедурите, които са предвидени в 
Правилника за длъжностните лица 
на Европейските общности и 
условията за работа на другите 
служители на Европейските 
общности и във вътрешните 
правилници на институциите.

Or. en

Изменение 133
Hartmut Nassauer

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Институциите публикуват 
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своята организационна структура, 
като посочват сферата на 
компетентност на вътрешните си 
отдели.

Or. en

Изменение 134
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Институциите създават 
междуинституционален комитет, който 
да проучва най-добрите практики, 
разрешаване на евентуални спорове и 
обсъждане на бъдещо развитие в 
областта на публичния достъп до 
документи.

2. Институциите създават 
междуинституционален комитет по 
член 255, който да проучва и обменя 
най-добрите практики, да
идентифицира пречки по отношение 
на достъпа и на възможностите за 
използване, да разрешава евентуални 
спорове, да насърчава оперативната 
съвместимост, повторната употреба 
и сливането на регистри, да 
стандартизира кодирането на 
документи посредством европейска 
организация по стандартизация, 
създаването единен портал на ЕС за 
осигуряване на достъп до всички 
документи на ЕС и обсъждане на 
бъдещо развитие в областта на 
публичния достъп до документи.

Or. en
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Изменение 135
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Институциите се консултират с 
потребителите на техните услуги за 
достъп до документи с оглед по-добро 
задоволяване на техните 
действителни потребности.

Or. en

Изменение 136
Marco Cappato

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Възпроизвеждане на документи

Настоящият регламент не засяга 
други действащи правила в областта 
на авторското право, които биха 
могли да ограничат правото на 
трети страни да получават копия от 
документи или да  възпроизвеждат 
или използват разпространените 
документи.

Or. en
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Изменение 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не засяга други 
действащи правила в областта на 
авторското право, които биха могли да 
ограничат правото на трети страни да 
получават копия от документи или 
да  възпроизвеждат или използват
разпространените документи.

Настоящият регламент не засяга други 
действащи правила в областта на 
авторското право, които биха могли да 
ограничат правото на трети страни да 
възпроизвеждат или използват 
разпространените документи.

Or. en

Обосновка

Настоящата формулировка на член 16 е по-добра в сравнение с предложените от 
Комисията промени.
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