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Pozměňovací návrh 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Přístup veřejnosti k dokumentům je 
úhelným kamenem řádné správní praxe. 
Jako další krok je zapotřebí zajistit, aby se 
činnost orgánů zlepšila tím, že bude 
zajištěn jejich vzájemný přístup 
k dokumentům. V zájmu zajištění 
transparentnosti a přístupnosti 
dokumentů by měla být vytvořena 
interinstitucionální dohoda.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Michael Cashman

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Rada a Komise vykonávají svou 
zákonodárnou funkci, jestliže 
prostřednictvím nařízení, směrnic, 
rámcových rozhodnutí nebo rozhodnutí 
na základě příslušných ustanovení Smluv 
a se zapojením Evropského parlamentu i 
v rámci přenesených pravomocí přijímají 
pravidla s obecnou působností, která jsou 
právně závazná v členských státech nebo 
pro členské státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Orgány EU vykonávají svou 
zákonodárnou funkci, jestliže na základě 
příslušných ustanovení Smluv přijímají 
pravidla s obecnou působností, která jsou 
závazná.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Co se týče zpřístupňování osobních 
údajů, měl by se jasně stanovit vztah mezi 
tímto nařízením a nařízením (ES) 
č. 45/2001 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů orgány a institucemi Společenství a 
o volném pohybu těchto údajů.

(10) S osobními údaji by orgány 
a instituce Společenství měly zacházet 
v plném souladu s právy subjektů údajů 
podle nařízení (ES) č. 45/2001 
Evropského Parlamentu a Rady ze dne 
18. prosince 2000 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Měl by být poskytnut širší přístup 
k dokumentům v případech, kdy orgány 
vykonávají své legislativní funkce, též 
v rámci přenesených pravomocí, a přitom 
zachována účinnost rozhodovacího 
procesu orgánů. Tyto dokumenty by měly 
být přístupné přímo v co nejširším 
rozsahu.

(12) V souladu s demokratickými 
zásadami vymezenými v čl. 6 odst. 1 
Smlouvy o EU a v judikatuře Soudního 
dvora týkající se provádění nařízení (ES) 
č. 1049/2001 by měl být poskytnut širší 
přístup k dokumentům v případech, kdy 
orgány vykonávají své legislativní funkce, 
též v rámci přenesených pravomocí. 
Právní texty by měly být vypracovávány 
jasně a srozumitelně1 a měly by být 
zveřejňovány v Úředním věstníku 
Evropské unie. Evropský parlament, Rada 
a Komise by se v souladu s tímto 
nařízením měly dohodnout na lepších 
postupech pro tvorbu právních předpisů, 
lepších modelech a metodách pro jejich 
vypracovávání i technických řešeních, 
která by umožnila sledování životního 
cyklu přípravných dokumentů a jejich 
sdílení s ostatními orgány a institucemi 
zapojenými do postupu, a měly by je 
zveřejnit v Úředním věstníku Evropské 
unie.
¹Interinstitucionální dohoda ze dne 22. prosince 
1998 o společných pokynech k redakční kvalitě 
právních předpisů Společenství (Úř. věst. C 73, 
17.3.1999, s. 1). 

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Hartmut Nassauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Dokumenty vztahující se 
k nelegislativním postupům, jako jsou 
závazná opatření individuálního rozsahu 
nebo závěry, doporučení nebo usnesení, 
by měly být snadno přístupné v souladu se 
zásadou řádné správy stanovenou 
v článku 41 Listiny a současně by měla 
být zachována účinnost rozhodovacího 
procesu orgánů, ochrana legitimních 
soukromých zájmů, například v případech 
souvisejících s uplatňováním práva 
hospodářské soutěže a antimonopolního 
práva či při zadávání veřejných zakázek a 
ve výběrových řízeních, i individuální 
práva subjektů údajů podle nařízení (ES) 
1049/01). 

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zásadě by měly být veřejnosti 
přístupné všechny dokumenty orgánů. Je 
však třeba chránit některé veřejné a 
soukromé zájmy prostřednictvím výjimek.
Orgány by měly mít právo chránit své 
vnitřní konzultace a porady tam, kde je to 
třeba k zabezpečení jejich způsobilosti 
provádět své úkoly. Při posuzování 
výjimek by měly orgány ve všech 
oblastech činnosti Unie brát v úvahu 
zásady právních předpisů Společenství 

(17) V zásadě by měly být zaregistrované
a veřejnosti přístupné všechny dokumenty 
orgánů a ty, které se vztahují k jejich 
činnosti. Aniž je dotčena kontrola ze 
strany Evropského parlamentu, přístup 
k celému dokumentu nebo k jeho části by 
však mohl být odepřen z důvodů ochrany 
veřejného nebo soukromého zájmu, neboť
orgány mají právo chránit své vnitřní 
konzultace a porady tam, kde je to třeba 
k zabezpečení jejich způsobilosti provádět 
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o ochraně osobních údajů. své úkoly.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Michael Cashman

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Všechna pravidla přístupu 
k dokumentům orgánů musí být v souladu 
s tímto nařízením.

(18) Toto nařízení podrobně uvádí obecné 
zásady a omezení z důvodů veřejného 
nebo soukromého zájmu, podle čl. 255 
odst. 2 Smlouvy o ES, a upravuje právo
přístupu k dokumentům, jež musí splňovat 
veškerá další pravidla EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Všechna pravidla přístupu 
k dokumentům orgánů musí být v souladu 
s tímto nařízením.

(18) Všechna pravidla přístupu 
k dokumentům orgánů musí být v souladu 
s tímto nařízením, neboť se jím provádí čl. 
255 odst. 2 Smlouvy o ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Hartmut Nassauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo úplné dodržování 
práva na přístup, mělo by se používat
dvoufázové správní řízení s další možností 
obrácení se na soud nebo podání stížnosti 
veřejnému ochránci práv.

(19) Aby se zajistilo úplné dodržování a 
zjednodušení práva občanů na přístup:

– měly by být texty a informace vztahující 
se k legislativním postupům přístupné 
elektronickou cestou v Úředním věstníku 
Evropské unie, 
– měly by být ostatní dokumenty nebo 
alespoň relevantní odkazy na ně přístupné 
prostřednictvím rejstříku orgánu. Pro 
přístup k dokumentům, které nejsou 
přímo přístupné nebo jsou utajované, by 
se mělo používat dvoufázové správní 
řízení.

Zamítnutí ze strany daného orgánu by 
mělo být napadnutelné soudní cestou 
nebo prostřednictvím evropského 
veřejného ochránce práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) stanovit společná pravidla pro 
opakované použití informací 
a dokumentů, které má orgán v držení, 
zavedením zásad, které budou 
s příslušnými změnami vycházet ze 
směrnice 2003/98/ES Evropského 



AM\761528CS.doc PE418.177v01-00

CS

parlamentu a Rady ze dne 17. listopadu 
2003 o opakovaném použití informací 
veřejného sektoru*.
* Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je v souladu s pozměňovacím návrhem 17 v návrhu zprávy a jeho cílem je uložit 
orgánům EU povinnost opakovaně použít informace vztahující se k EU ve veřejném sektoru, 
jak předpokládá směrnice 2003/98/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. listopadu 
2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru, a s bodem 15 Doporučení o podpoře 
a užívání více jazyků a všeobecném přístupu do kyberprostoru přijatého na 32. všeobecné 
konferenci UNESCO (v říjnu 2003).

Pozměňovací návrh 74
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oprávněné osoby a oblast působnosti Příjemci

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oprávněné osoby a oblast působnosti Příjemci

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, které má orgán v držení, to 
znamená na dokumenty, které vytvořil 
nebo obdržel a které má v držení  , které se 
týkají záležitosti související s politikami, 
činnostmi a rozhodnutími, jež spadají do 
jeho působnosti  , a to ve všech oblastech 
činnosti Evropské unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, které má orgán v držení, to 
znamená na dokumenty, které vytvořil 
nebo obdržel a které má v držení, které se 
týkají záležitosti související s politikami, 
činnostmi a rozhodnutími, jež spadají do 
jeho působnosti, a to ve všech oblastech 
činnosti Evropské unie.

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, které má orgán v držení, to 
znamená na dokumenty, které vytvořil 
nebo obdržel a které má v držení, a to ve 
všech oblastech činnosti Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny články 4 a 9, 
zpřístupní se dokumenty veřejnosti buď 
na písemnou žádost, nebo přímo 
v elektronické formě nebo prostřednictvím 
rejstříku. Přímo přístupné mají být 
v souladu s článkem 12 zejména 
dokumenty vytvořené nebo obdržené 
v průběhu legislativního procesu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny články 4 a 9, 
zpřístupní se dokumenty veřejnosti buď na 
písemnou žádost, nebo přímo 
v elektronické formě nebo prostřednictvím 
rejstříku. Přímo přístupné mají být 
v souladu s článkem 12 zejména
dokumenty vytvořené nebo obdržené 
v průběhu legislativního procesu.

3. Dokumenty se zpřístupní veřejnosti buď 
v elektronické podobě v Úředním věstníku 
Evropské unie či prostřednictvím 
oficiálního rejstříku orgánu nebo na 
písemnou žádost. V souladu s článkem 5a
jsou přímo přístupné dokumenty 
vytvořené nebo obdržené v průběhu 
legislativního procesu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Citlivé dokumenty vymezené v čl. 9 
odst. 1 podléhají zvláštnímu zacházení 
v souladu s uvedeným článkem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Toto nařízení se nevztahuje na 
dokumenty, které předložily soudům jiné 
strany než orgány.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž jsou dotčena zvláštní práva na 
přístup zájemcům k dokumentům, která 
jsou založena právem ES, dokumenty 
tvořící součást vyšetřovacího správního 
spisu nebo spisu k řízení v souvislosti 
s aktem individuálního rozsahu nejsou 
přístupné veřejnosti, dokud vyšetřování 
není uzavřeno nebo o aktu není rozhodnuto 
s definitivní platností. Dokumenty 

2. Aniž jsou dotčena zvláštní práva na 
přístup zájemcům k dokumentům, která 
jsou založena právem ES a v souladu 
s judikaturou Evropského soudního 
dvora, dokumenty tvořící součást 
vyšetřovacího správního spisu 
souvisejícího s uplatňováním práva 
hospodářské soutěže nebo ochranou 
obchodu nebo spisu k řízení v souvislosti 
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obsahující shromážděné informace nebo 
informace, které orgán získal od fyzických 
nebo právnických osob v rámci takového 
vyšetřování, nejsou přístupné veřejnosti.

s aktem individuálního rozsahu nejsou 
přístupné veřejnosti, dokud vyšetřování 
není uzavřeno nebo o aktu není rozhodnuto 
s definitivní platností. Dokumenty 
obsahující shromážděné informace nebo 
informace, které orgán získal od fyzických 
nebo právnických osob v rámci takového 
vyšetřování, nejsou přístupné veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Toto nařízení se nedotýká práv na 
přístup veřejnosti k dokumentům v držení 
orgánů, která vyplývají z mezinárodních 
úmluv nebo z aktů, jež orgány přijaly 
k jejich provedení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Toto nařízení se nedotýká práv na 
přístup veřejnosti k dokumentům v držení 
orgánů, která vyplývají z mezinárodních 
úmluv nebo z aktů, jež orgány přijaly 
k jejich provedení.

7. Toto nařízení se nedotýká rozšířených
práv na přístup veřejnosti k dokumentům 
v držení orgánů, která vyplývají 
z mezinárodních úmluv nebo z aktů, jež 
orgány přijaly k jejich provedení, či 
z právních předpisů členských států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka), který orgán vytvoří a formálně 
jej zašle jednomu nebo několika 
příjemcům, nebo který jiným způsobem 
zaregistruje, nebo který orgán obdrží; 
údaje obsažené v elektronických 
systémech k ukládání, zpracování a sběru 
dat se považují za dokumenty, pokud je lze 
zpracovat formou výtisku nebo kopie
v elektronickém formátu pomocí 
dostupných nástrojů pro využívání 
systému;

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka) týkající se záležitosti, která se 
vztahuje k politikám, činnosti a 
rozhodnutím, jež spadají do oblasti 
působnosti orgánu; informace obsažené 
v elektronických systémech k ukládání, 
zpracování a sběru dat (včetně externích 
systémů používaných při práci orgánu)
představují dokument nebo dokumenty, 
pokud je lze zpracovat formou jednoho či 
více výtisků nebo kopií v elektronickém 
formátu pomocí nástrojů, jež jsou pro 
využívání systému v rozumné míře 
dostupné. Orgán, který má v úmyslu 
vytvořit nový elektronický systém 
k ukládání nebo stávající systém podstatně 
změnit, zohlední jeho dopad na právo 
přístupu, jež je tímto nařízením zaručeno, 
a ve svém jednání sleduje cíl 
transparentnosti.
Funkce pro sběr informací uložených 
orgánem v elektronických systémech 
k ukládání údajů jsou přizpůsobovány 
tak, aby splňovaly opakující se žádosti ze 
strany veřejnosti, které nelze splnit 
pomocí stávajících dostupných nástrojů 
pro využívání systému;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby bylo zajištěno, že jestliže není možné opakující se žádosti veřejnosti splnit při 
stávající funkčnosti databází orgánů, orgány by měly databáze optimalizovat tak, aby bylo 



AM\761528CS.doc PE418.177v01-00

CS

možné tyto žádosti splnit.

Pozměňovací návrh 86
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na 
papíře či uložený v elektronické formě 
nebo jako zvuková, vizuální nebo 
audiovizuální nahrávka), který orgán 
vytvoří a formálně jej zašle jednomu nebo 
několika příjemcům, nebo který jiným 
způsobem zaregistruje, nebo který orgán 
obdrží; údaje obsažené v elektronických 
systémech k ukládání, zpracování a sběru 
dat se považují za dokumenty, pokud je lze 
zpracovat formou výtisku nebo kopie 
v elektronickém formátu pomocí 
dostupných nástrojů pro využívání 
systému;

a) „dokumentem“ rozumí informace, 
údaje nebo obsah (text, zvuková, vizuální 
nebo audiovizuální nahrávka, data 
a pokyny systému na zpracování dat) na 
jakémkoli nosiči pro fyzické nebo 
elektronické ukládání dat týkající se 
záležitosti, která se vztahuje k politikám, 
činnosti a rozhodnutím, jež spadají do 
oblasti působnosti orgánu, včetně 
informací obsažených v elektronických 
systémech k ukládání, zpracování a sběru 
dat (včetně externích systémů 
používaných při práci orgánu).

Orgán, který má v úmyslu vytvořit nový 
elektronický systém k ukládání nebo 
podstatně změnit stávající systém, 
vyhodnotí jeho pravděpodobný dopad na 
právo přístupu, jež je tímto nařízením 
zaručeno, a ve svém jednání sleduje cíl 
transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dokumentem“ rozumí obsah na a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
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jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka), který orgán vytvoří a formálně 
jej zašle jednomu nebo několika 
příjemcům, nebo který jiným způsobem 
zaregistruje, nebo který orgán obdrží; údaje 
obsažené v elektronických systémech 
k ukládání, zpracování a sběru dat se 
považují za dokumenty, pokud je lze 
zpracovat formou výtisku nebo kopie
v elektronickém formátu pomocí 
dostupných nástrojů pro využívání 
systému;

jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka), který orgán vytvoří a formálně 
jej zašle jednomu nebo několika 
příjemcům, nebo který jiným způsobem 
zaregistruje, nebo který orgán obdrží; údaje 
obsažené v elektronických systémech 
k ukládání, zpracování a sběru dat (včetně 
externích systémů používaných při práci 
orgánu) představují dokument nebo
dokumenty, pokud je lze zpracovat formou
jednoho či více výtisků nebo kopií
v elektronickém formátu pomocí nástrojů, 
jež jsou pro využívání systému v rozumné 
míře dostupné. Orgán, který má v úmyslu 
vytvořit nový elektronický systém 
k ukládání nebo stávající systém podstatně 
změnit, vyhodnotí jeho pravděpodobný 
dopad na právo přístupu, jež je tímto 
nařízením zaručeno, a ve svém jednání 
sleduje cíl transparentnosti;

 Or. en

Pozměňovací návrh 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka), který orgán vytvoří a formálně 
jej zašle jednomu nebo několika 
příjemcům, nebo který jiným způsobem 
zaregistruje, nebo který orgán obdrží; 
údaje obsažené v elektronických systémech 
k ukládání, zpracování a sběru dat se 
považují za dokumenty, pokud je lze 
zpracovat formou výtisku nebo kopie 
v elektronickém formátu pomocí 

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka); údaje obsažené 
v elektronických systémech k ukládání, 
zpracování a sběru dat se považují za 
dokumenty, pokud je lze zpracovat formou 
výtisku nebo kopie v elektronickém 
formátu pomocí dostupných nástrojů pro 
využívání systému. Sestavování údajů 
obsažených v elektronických systémech 
k ukládání, zpracování a sběru dat se však 
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dostupných nástrojů pro využívání 
systému;

považuje za dokument, který má orgán 
v držení, pouze pokud jej orgán může 
zpřístupnit běžnými prostředky;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice „dokumentu“ je příliš úzká. Dokument by mohl být „dokumentem“ ve 
smyslu nařízení, pouze pokud by byl formálně zaslán nebo jiným způsobem zaregistrován.

Pozměňovací návrh 89
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka), který orgán vytvoří a formálně 
jej zašle jednomu nebo několika 
příjemcům, nebo který jiným způsobem 
zaregistruje, nebo který orgán obdrží; údaje 
obsažené v elektronických systémech 
k ukládání, zpracování a sběru dat se 
považují za dokumenty, pokud je lze 
zpracovat formou výtisku nebo kopie 
v elektronickém formátu pomocí 
dostupných nástrojů pro využívání 
systému; 

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka), který orgán vytvoří a má jej 
v držení, nebo který jiným způsobem 
zaregistruje, nebo který orgán obdrží; údaje 
obsažené v elektronických systémech 
k ukládání, zpracování a sběru dat se 
považují za dokumenty, pokud je lze 
zpracovat formou výtisku nebo kopie 
v elektronickém formátu pomocí 
dostupných nástrojů pro využívání 
systému; 

Or. ro

Odůvodnění

Úprava týkající se zasílání dokumentů je nadbytečná. Úprava týkající se držení dokumentů je 
naopak nezbytná.
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Pozměňovací návrh 90
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) „legislativními dokumenty“ se 
rozumějí dokumenty vytvořené nebo 
obdržené v průběhu postupů přijímání 
aktů obecné působnosti, též v rámci 
přenesených pravomocí, které jsou 
v členských státech nebo pro členské státy 
právně závazné a pro jejichž přijetí 
Smlouva stanovuje, a to i na dobrovolném 
základě, zásah nebo zapojení ze strany 
Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Hartmut Nassauer

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) „legislativními dokumenty“ se 
rozumějí dokumenty vytvořené nebo 
obdržené v průběhu postupů přijímání 
aktů právně závazných aktů obecné 
působnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgány odepřou přístup k dokumentu, 
pokud by zpřístupnění vedlo k porušení 
ochrany:

2. Orgány odepřou přístup k dokumentu, 
pokud by zpřístupnění vedlo k porušení 
ochrany veřejného nebo soukromého 
zájmu spojeného s:

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Hartmut Nassauer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgány odepřou přístup k dokumentu, 
pokud by zpřístupnění vedlo k porušení 
ochrany:

2. Orgány odepřou přístup k dokumentu, 
pokud by zpřístupnění vedlo k porušení 
ochrany veřejného nebo soukromého 
zájmu spojeného s:

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) práv duševního vlastnictví; vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) právního poradenství a soudního, 
rozhodčího a smírčího řízení;

c) právního poradenství a soudního řízení, 
postupů vedoucích k vytvoření 
legislativního nebo nelegislativního aktu 
obecného významu;

Or. en

Odůvodnění

Soudní dvůr uvedl ve svém rozsudku v případu Turco, že zpřístupňování právního poradenství 
v legislativních iniciativách zvyšuje transparentnost a otevřenost legislativního procesu 
a posiluje demokratická práva Evropských občanů.

Pozměňovací návrh 96
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) právního poradenství a soudního, 
rozhodčího a smírčího řízení;

c) právního poradenství, aniž je dotčena 
posílená transparentnost vyžadovaná 
v procesu přijímání legislativních aktů EU 
nebo nelegislativních aktů obecného 
významu; soudního, rozhodčího a smírčího 
řízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) právního poradenství a soudního, 
rozhodčího a smírčího řízení;

c) právního poradenství výlučně 
v souvislosti se soudním rozhodčím nebo 
smírčím řízením, v němž je orgán 
některou ze stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) objektivity a nestrannosti výběrových 
řízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) objektivity a nestrannosti výběrových 
řízení.

e) objektivity a nestrannosti výběrových 
řízení při zadávání veřejných zakázek 
nebo při náboru zaměstnanců.

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přístup k následujícím dokumentům se 
odepře, pokud by jejich zpřístupnění vážně 
ohrozilo rozhodovací proces orgánu:

3. Aniž je dotčena posílená 
transparentnost vyžadovaná v procesu 
přijímání legislativních aktů EU nebo 
nelegislativních aktů obecného významu, 
přístup k následujícím dokumentům se 
odepře, pokud by jejich zpřístupnění vážně 
ohrozilo rozhodovací proces orgánu:

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dokumenty související se záležitostí, 
v jejímž případě nebylo přijato rozhodnutí;

a) dokumenty související se záležitostí, 
v jejímž případě nebylo přijato rozhodnutí, 
a konstruktivní výsledek by mohl být 
ohrožen zpřístupněním, které předchází 
konečnou podobu dokumentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Charlotte Cederschiöld

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výjimky podle odstavce 2 a 3 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Pokud jde o odst. 2 písm. a), 

4. Výjimky podle odstavce 2 a 3 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Významný veřejný zájem na 
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má se za to, že převažující veřejný zájem 
na zpřístupnění existuje v případě, kdy se
požadované informace týkají emisí do
životního prostředí.

zpřístupnění existuje v případě, kdy 
požadované dokumenty byly vytvořené 
nebo obdržené v průběhu procesu 
přijímání legislativních aktů EU nebo 
nelegislativních aktů obecného významu. 
Při posuzování veřejného zájmu získá 
zvláštní váhu skutečnost, že požadované
dokumenty se týkají ochrany základních 
práv nebo práva na život ve zdravém 
životním prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výjimky podle odstavce 2 a 3 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Pokud jde o odst. 2 písm. a), 
má se za to, že převažující veřejný zájem 
na zpřístupnění existuje v případě, kdy se 
požadované informace týkají emisí do 
životního prostředí.

4. Výjimky podle předchozích odstavců se 
použijí, neexistuje-li převažující veřejný 
zájem na zpřístupnění. Takový převažující 
veřejný zájem na zpřístupnění existuje 
v případě, kdy se požadované informace 
týkají emisí do životního prostředí, zásady 
zveřejňování, demokracie, právního státu, 
ochrany základních práv, a zejména práva 
na život ve zdravém životním prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výjimky podle odstavce 2 a 3 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Pokud jde o odst. 2 písm. a), 

4. Výjimky podle odstavce 2 a 3 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Pokud jde o odst. 2 písm. a) 
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má se za to, že převažující veřejný zájem 
na zpřístupnění existuje v případě, kdy se 
požadované informace týkají emisí do 
životního prostředí.

a d), má se za to, že převažující veřejný 
zájem na zpřístupnění existuje v případě, 
kdy se požadované informace týkají emisí 
do životního prostředí, s výjimkou 
vyšetřování, zejména pokud se vyšetřování 
týká případů možného porušení práva 
Společenství. 
V souvislosti s ostatními výjimkami podle 
tohoto článku orgán zohlední veřejný 
zájem, jemuž má zveřejnění posloužit, a 
dále to, zda se požadované informace 
týkají emisí do životního prostředí, pokud 
se žádost týká přístupu k informacím 
z oblasti životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Emise do životního prostředí se 
v souladu se směrnicí Rady 96/61/ES 
definují jako přímé nebo nepřímé 
uvolňování látek, vibrací, tepla nebo 
hluku z jednotlivých nebo rozptýlených 
zdrojů do ovzduší, vody nebo půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Na zpřístupnění zadávání veřejných 
zakázek nebo rámcových smluv mezi 
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orgánem a prodávajícím se výjimky podle 
odstavce 2 nevztahují.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jména, tituly a funkce osob zastávajících 
veřejnou funkci, úředníků a zástupců 
zájmových skupin v souvislosti s jejich 
profesní činností se zveřejňují kromě 
případu, kdyby jejich zveřejnění
s ohledem na zvláštní okolnosti dotyčné 
osoby nepříznivě ovlivnilo. Ostatní osobní 
údaje se zveřejňují v souladu 
s podmínkami souvisejícími se zákonným 
zpracováním takových údajů, které 
stanoví právní předpisy ES o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů.

5. Jména, tituly a funkce osob zastávajících 
veřejnou funkci, úředníků a zástupců 
zájmových skupin v souvislosti s jejich 
profesní činností se zveřejňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Hartmut Nassauer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jména, tituly a funkce osob 
zastávajících veřejnou funkci, úředníků a 
zástupců zájmových skupin v souvislosti 
s jejich profesní činností se zveřejňují 
kromě případu, kdyby jejich zveřejnění 
s ohledem na zvláštní okolnosti dotyčné 
osoby nepříznivě ovlivnilo. Ostatní osobní 

5. Orgány zveřejňují jména, tituly a 
funkce osob zastávajících veřejnou funkci, 
úředníků a zástupců zájmových skupin 
v souvislosti s jejich profesní činností 
kromě případu, kdy by jejich zveřejnění 
s ohledem na zvláštní okolnosti dotyčné 
osoby nepříznivě ovlivnilo. Ostatní osobní 
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údaje se zveřejňují v souladu 
s podmínkami souvisejícími se zákonným 
zpracováním takových údajů, které stanoví 
právní předpisy ES o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů.

údaje se zveřejňují v souladu 
s podmínkami souvisejícími se zákonným 
zpracováním takových údajů, které stanoví 
právní předpisy ES o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Výjimky, jak je stanoví tento článek, 
nelze vykládat tak, že se vztahují na 
informace veřejného zájmu v souvislosti 
s příjemci finančních prostředků z fondů 
Evropské unie, jež jsou dostupné v rámci 
systému finanční transparentnosti.

Or. ro

Odůvodnění

Tyto informace by mohly být vykládány jako informace obchodní povahy, pokud jsou 
příjemcem obchodní společnosti.

Pozměňovací návrh 110
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U dokumentů třetích osob konzultuje 
orgán třetí osobu pro posouzení, zda má 
uplatnit výjimku uvedenou v článku 4, 
není-li zřejmé, zda dokument má nebo 

1. Co se týče dokumentů třetích osob, 
orgány tyto dokumenty zpřístupní bez 
konzultace s jejich původcem, jestliže je 
zřejmé, že se na ně nevztahuje žádná 
z výjimek stanovených v tomto nařízení. 
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nemá být zpřístupněn. Třetí osoba je konzultována, jestliže si tato 
osoba při odevzdání dokumentu vyžádala, 
aby s ním bylo nakládáno zvláštním 
způsobem, pro posouzení, zda se má 
uplatnit výjimka podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se žádost týká dokumentu 
pocházejícího z členského státu, kromě 
dokumentů předaných v rámci postupů 
vedoucích k vytvoření legislativního nebo 
nelegislativního aktu obecného významu,
konzultují se orgány členského státu. 
Orgán, u něhož je dokument uložen, jej 
zveřejní, pokud členský stát neuvede 
důvody pro odepření jeho zveřejnění na 
základě výjimek uvedených v článku 4 
nebo podle zvláštních ustanovení v jeho 
vlastních právních předpisech, které brání 
zveřejnění dotyčného dokumentu. Orgán 
zhodnotí přiměřenost důvodů, které 
členský stát uvede, pokud se zakládají na 
výjimkách podle tohoto nařízení.

2. Pokud se žádost týká dokumentu 
pocházejícího z členského státu 
nejednajícího jako člen Rady a netýká se 
přímo přijímání nebo uplatňování 
právních předpisů EU a politik, než dojde 
k jakémukoli postupu předcházejícímu 
zahájení soudního řízení, mohou být 
konzultovány orgány členského státu. 
Orgán, u něhož je dokument uložen, jej 
zveřejní, pokud členský stát neuvede 
důvody pro odepření jeho zveřejnění na 
základě výjimek uvedených v článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Marco Cappato

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
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Zásady transparentnosti
1. V souladu s demokratickými zásadami 
vymezenými v čl. 6 odst. 1 Smlouvy o EU 
a v souladu s judikaturou Soudního dvora 
týkající se provádění nařízení (ES) č. 
1049/2001 poskytnou orgány, zejména 
orgány vykonávající své legislativní 
funkce, i v rámci přenesených pravomocí, 
co nejširší přístup ke své činnosti. 
2. Dokumenty týkající se jejich 
legislativních programů, předběžných 
konzultací s občanskou společností, 
posouzení dopadu a veškerých dalších 
přípravných dokumentů souvisejících 
s prováděním a uplatňováním politik EU, 
včetně dokumentů finanční povahy, 
zejména pokud se vztahují k legislativním 
postupům, se zpřístupní na uživatelsky 
příjemných interinstitucionálních 
internetových stránkách a zveřejní se ve 
zvláštní řadě Úředního věstníku Evropské 
unie.
3. Při provádění tohoto nařízení jsou 
legislativní návrhy i jiné právní texty EU 
vypracovávány jasně a srozumitelně, 
přičemž se orgány dohodnou na 
společných pokynech a modelech pro 
tvorbu právních předpisů, které v souladu 
s příslušnou judikaturou Soudního dvora 
zvýší právní jistotu.
4. Každý orgán nebo subjekt zapojený do 
procesu rozhodování zveřejní v průběhu
legislativního postupu své přípravné 
dokumenty a veškeré související 
informace, včetně právních stanovisek, ve 
zvláštní řadě Úředního věstníku Evropské 
unie a na společných internetových 
stránkách zachycujících životní cyklus 
příslušného postupu.
5. Legislativní akty se po svém přijetí 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie, jak stanoví článek 13.
6. Vzhledem k zásadě loajální spolupráce, 
kterou se řídí vztahy mezi orgány a 
členskými státy, poskytnou členské státy 
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svým občanům na vnitrostátní úrovni
přinejmenším stejnou míru 
transparentnosti, jaká je jim poskytována 
na úrovni EU, tím, že ve svých úředních 
věstnících včas a jasným způsobem 
zveřejní znění nebo referenční údaje 
vnitrostátních předpisů, jimiž provádějí 
akty orgánů Unie.
7. Zveřejní se veškeré iniciativy nebo 
dokumenty poskytnuté kteroukoli 
zúčastněnou stranou s cílem jakkoli 
ovlivnit rozhodovací proces.
8. Orgány se dohodnou na sdíleném 
interinstitucionálním rejstříku, v němž 
budou uvedeni všichni lobbisté a další 
zúčastněné strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádost o přístup k dokumentu se vyřídí 
bez prodlení. Žadateli se zašle potvrzení 
o jejím obdržení. Do 15 pracovních dnů od 
registrace žádosti orgán buď zajistí přístup 
k požadovanému dokumentu a zpřístupní 
jej v této lhůtě v souladu s článkem 10, 
nebo v písemné odpovědi sdělí žadateli 
důvody úplného nebo částečného zamítnutí 
žádosti a informuje jej o jeho právu podat 
potvrzující žádost podle odstavce 4 tohoto 
článku.

1. Žádost o přístup k dokumentu se vyřídí 
bez prodlení. Žadateli se zašle potvrzení 
o jejím obdržení. Nejdéle do 15 pracovních 
dnů od registrace žádosti orgán buď zajistí 
přístup k požadovanému dokumentu a 
zpřístupní jej v této lhůtě v souladu 
s článkem 10, nebo v písemné odpovědi 
sdělí žadateli důvody úplného nebo 
částečného zamítnutí žádosti a informuje 
jej o jeho právu podat potvrzující žádost 
podle odstavce 4 tohoto článku.

Or. ro

Odůvodnění

Různé časové rámce by měly být vykládány jako maximální časové lhůty.
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Pozměňovací návrh 114
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve výjimečných případech, například 
když se žádost týká velmi rozsáhlého 
dokumentu nebo velkého počtu 
dokumentů, může být lhůta uvedená 
v odstavci 1 prodloužena o 15 pracovních 
dnů, pokud je o tom žadatel předem 
vyrozuměn a jsou mu uvedeny podrobné 
důvody.

2. Ve výjimečných případech, například 
když se žádost týká velmi rozsáhlého 
dokumentu nebo velkého počtu 
dokumentů, může být lhůta uvedená 
v odstavci 1 prodloužena nejdéle o 15 
pracovních dnů, pokud je o tom žadatel 
předem vyrozuměn a jsou mu uvedeny 
podrobné důvody.

Or. ro

Odůvodnění

Různé časové rámce by měly být vykládány jako maximální časové lhůty.

Pozměňovací návrh 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě úplného nebo částečného 
zamítnutí žádosti může žadatel do 15 dnů 
ode dne, kdy obdržel odpověď orgánu, 
podat potvrzující žádost, ve které orgán 
požádá, aby přezkoumal své stanovisko.

3. V případě úplného nebo částečného 
zamítnutí žádosti může žadatel, jestliže 
zpochybňuje, zda budou dotčené zájmy 
skutečně ohroženy, a/nebo tvrdí, že 
existuje převažující zájem na zveřejnění, 
požádat evropského veřejného ochránce 
práv, aby poskytl nezávislý a objektivní 
názor ve věci ohrožení a/nebo 
převažujícího veřejného zájmu. Jestliže je 
úplné nebo částečné zamítnutí, 
v návaznosti na stanovisko evropského 
veřejného ochránce práv, ze strany 
orgánu potvrzeno, může žadatel do 15 dnů 
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ode dne, kdy obdržel odpověď orgánu, 
podat potvrzující žádost, ve které orgán 
požádá, aby přezkoumal své stanovisko.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 7 odst. 3 se pozměňuje s cílem zahrnout postup, který se použije, pokud má žadatel 
pochybnosti v otázce toho, zda jsou zájmy ohroženy, a/nebo pokud tvrdí, že existuje 
převažující zájem ne zveřejnění. Veřejný ochránce práv by mohl posuzovat otázky ohrožení 
nebo veřejného zájmu a podávat o tom zprávu orgánům a žadateli.

Pozměňovací návrh 116
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě úplného nebo částečného 
zamítnutí žádosti může žadatel do 15 dnů 
ode dne, kdy obdržel odpověď orgánu, 
podat potvrzující žádost, ve které orgán 
požádá, aby přezkoumal své stanovisko.

3. V případě úplného nebo částečného 
zamítnutí žádosti může žadatel nejdéle do 
15 dnů ode dne, kdy obdržel odpověď 
orgánu, podat potvrzující žádost, ve které 
orgán požádá, aby přezkoumal své 
stanovisko.

Or. ro

Odůvodnění

Různé časové rámce by měly být vykládány jako maximální časové lhůty.

Pozměňovací návrh 117
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Potvrzující žádost o přístup k dokumentu 1. Potvrzující žádost o přístup k dokumentu 
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se vyřídí bez prodlení. Do 30 pracovních 
dnů od registrace žádosti orgán buď zajistí 
přístup k požadovanému dokumentu a 
zpřístupní jej v této lhůtě v souladu 
s článkem 10, nebo v písemné odpovědi 
sdělí důvody úplného nebo částečného 
zamítnutí žádosti. V případě úplného nebo 
částečného zamítnutí žádosti orgán 
informuje žadatele o opravných 
prostředcích, které může použít.

se vyřídí bez prodlení. Nejdéle do 30 
pracovních dnů od registrace žádosti orgán 
buď zajistí přístup k požadovanému 
dokumentu a zpřístupní jej v této lhůtě 
v souladu s článkem 10, nebo v písemné 
odpovědi sdělí důvody úplného nebo 
částečného zamítnutí žádosti. V případě 
úplného nebo částečného zamítnutí žádosti 
orgán informuje žadatele o opravných 
prostředcích, které může použít.

Or. ro

Odůvodnění

Různé časové rámce by měly být vykládány jako maximální časové lhůty.

Pozměňovací návrh 118
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve výjimečných případech, například 
když se žádost týká velmi rozsáhlého 
dokumentu nebo velkého počtu 
dokumentů, může být lhůta uvedená 
v odstavci 1 prodloužena o 15 pracovních 
dnů, pokud je o tom žadatel předem 
vyrozuměn a jsou mu uvedeny podrobné 
důvody.

2. Ve výjimečných případech, například 
když se žádost týká velmi rozsáhlého 
dokumentu nebo velkého počtu 
dokumentů, může být lhůta uvedená 
v odstavci 1 prodloužena nejvýše o 15 
pracovních dnů, pokud je o tom žadatel 
předem vyrozuměn a jsou mu uvedeny 
podrobné důvody.

Or. ro

Odůvodnění

Různé časové rámce by měly být vykládány jako maximální časové lhůty.
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Pozměňovací návrh 119
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výslovné či automatické zamítnutí 
žádosti zaměstnancem orgánu, který je 
zodpovědný za používání ustanovení 
tohoto nařízení, bude posuzováno jako 
nesplnění povinnosti, včetně disciplinární 
odpovědnosti.

Or. ro

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby existovala určitá záruka, že práva přístupu k dokumentům mohou být 
v praxi uplatňována.

Pozměňovací návrh 120
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Jestliže žadatel požaduje nejnovější 
informace týkající se dokumentů orgánu 
v návaznosti na již obdržené informace, 
bude s touto navazující žádostí zacházeno 
jako s novou žádostí a odpověď bude 
zaslána v souladu s články 7 a 8. 
K dokumentům v držení orgánů nebo 
institucí mají přístup osoby provádějící 
studie a výzkum pro vlastní potřeby nebo 
pro profesionální použití.

Or. ro
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Odůvodnění

Je nezbytné upravit situace, kdy si žadatel přeje získat další informace.

Pozměňovací návrh 121
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Informace, které by měly sloužit 
porušení právních předpisů nebo by měly 
utajit porušení právních předpisů osobou 
nebo orgánem, nemohou být zahrnuty do 
kategorie citlivých dokumentů.

Or. en

Odůvodnění

Tyto dokumenty nelze zahrnout do kategorie dokumentů, které jsou vyňaty z veřejného 
přístupu.

Pozměňovací návrh 122
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dokumenty se dodávají ve stávající 
verzi a typu záznamu (včetně formy 
elektronické nebo jiné, jako je Braillovo 
písmo, velký tisk nebo záznamy na pásce), 
přičemž se plně zohledňuje, čemu dává 
žadatel přednost.

3. Dokumenty se dodávají ve stávající 
verzi a typu záznamu (včetně formy 
elektronické nebo jiné, jako je Braillovo 
písmo, velký tisk nebo záznamy na pásce), 
přičemž se plně zohledňuje, čemu dává 
žadatel přednost a požadavek 
technologické neutrality.

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Obsah dokumentu je dostupný bez 
diskriminace ve smyslu zrakového 
postižení, pracovního jazyka či platformy 
pro operační systém. Orgány zajistí 
faktický přístup žadatele k obsahu 
dokumentů bez technické diskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Toto nařízení se neodchyluje od 
zvláštních postupů, kterými se řídí přístup 
k dokumentům, jak je stanoví právní 
předpisy ES nebo vnitrostátní právní 
předpisy, jako např. platba poplatku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Toto nařízení se neodchyluje od 
zvláštních postupů, kterými se řídí přístup 
k dokumentům, jak je stanoví právní 
předpisy ES nebo vnitrostátní právní 

vypouští se
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předpisy, jako např. platba poplatku.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby mohli občané práv podle tohoto 
nařízení účinně využívat, zajistí každý 
orgán přístup k rejstříku dokumentů. 

1. Aby mohli občané práv podle tohoto 
nařízení účinně využívat, zajistí každý 
orgán přístup k rejstříku veškerých
dokumentů.

Přístup k rejstříku by měl být zajištěn 
v elektronické formě. 

a) Přístup k rejstříku by měl být zajištěn 
v elektronické formě.

Odkazy na dokumenty se do rejstříku 
zaznamenávají neprodleně.

b) Odkazy na dokumenty se do rejstříku 
zaznamenávají neprodleně.

c) Rejstříky orgánů poskytují snadno 
použitelné komunikační rozhraní 
v jazycích všech členských států a jsou 
v souladu se zásadami interoperability, 
technologické neutrality a bezbariérového 
přístupu.
d) Rejstříky poskytují jednoduché a 
statické dlouhodobé hypertextové odkazy 
k uloženým elektronickým dokumentům.
e) Orgány zajišťují v nejvyšší možné míře 
opakované užívání zdrojového kódu 
elektronického rejstříku v rámci veřejné 
licence Evropské unie. 
f) Dokumenty elektronických textů se 
zpřístupní, je-li to možné, prostřednictvím 
rejstříků používajících mezinárodní 
normy, jako je ISO/IEC 32000:2008, 
ISO/IEC 26300:2006, ISO/IEC 
15445:2000 nebo nejnovější verze.
g) Orgány vytvoří jednotné rozhraní pro 
své rejstříky dokumentů a vytvoří jediný 
přístupový bod pro přímý přístup 
k dokumentům, a to do ... *.
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* Úř. věst.: do jednoho roku od přijetí tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgány neprodleně přijmou opatření 
k vytvoření rejstříku, jenž má být funkční 
nejpozději 3. června 2002.

3. Evropský parlament navíc vytvoří 
rejstřík činností poslanců, kterým zajistí 
příslušné zveřejnění informací týkajících 
se zejména činnosti poslanců, jejich 
zapojení a účasti, využívání příspěvků, 
a rovněž přístup k těmto informacím, a 
tento rejstřík bude obsahovat i prohlášení 
o finančním zájmu. Všechny orgány 
v oblasti působnosti tohoto nařízení 
vytvářejí obdobné rejstříky v zájmu 
zajištění odpovědnosti a zákonnosti 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dokumenty vytvořené nebo obdržené 
v průběhu procesu přijímání legislativních 
aktů EU nebo nelegislativních akty
obecného významu jsou s výhradou 
článků 4 a 9 veřejnosti přímo přístupné.

1. Dokumenty orgánů jsou přímo 
přístupné veřejnosti v elektronické formě 
nebo prostřednictvím rejstříku, a to 
zejména ty, které byly vytvořené nebo 
obdržené v průběhu procesu přijímání 
legislativních aktů EU nebo 
nelegislativních aktů obecného významu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 129
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kde je to možné, jsou přímo přístupné 
v elektronické podobě i jiné dokumenty, 
zvláště dokumenty, které se vztahují 
k vývoji politiky nebo strategie.

2. Jiné dokumenty, zvláště dokumenty, 
které se vztahují k vývoji politiky nebo 
strategie nebo k jejich uplatňování, jsou 
v zásadě přímo přístupné v elektronické 
podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý orgán stanoví ve svém jednacím 
řádu, jaké další kategorie dokumentu jsou 
přímo přístupné veřejnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Marco Cappato

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Zásada zveřejňování a lepší dokumentace
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1. Každý orgán zajistí vhodné zveřejnění 
své činnosti a rovněž dostupnost 
informací a dokumentace vztahujících se 
k této činnosti, pokud jde o
a) časové harmonogramy a kalendář 
elektronických informací,
b) jednací řád a úřední postupy,
c) pracovní skupiny,
d) členy svých poradních skupin, např. 
skupin na vysoké úrovni Evropské 
komise, a autory studií, které pro orgán 
byly zpracovány,
e) audiovizuální přenosy jednání a 
záznamy slyšení, schůzí, konferencí 
a konzultací se zúčastněnými stranami,
f) využívání technologicky neutrálních 
datových formátů a proaktivní podporu 
bezbariérového přístupu.
2. Veškeré dokumenty, které orgán vytvoří 
a formálně je zašle jednomu nebo 
několika příjemcům, nebo které orgán 
obdrží, se registrují přinejmenším v rámci 
tohoto orgánu.
3. Orgány umožní v nejvyšší možné míře 
přístup veřejnosti k technickým 
specifikacím o formátu a protokolech, 
které se používají pro jejich dokumenty, a 
umožní jejich uplatňování a využívání bez 
omezení a diskriminace.
4. Orgány prokazují dodržování 
ustanovení odstavce 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Marco Cappato

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Sankce
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Jakékoli porušení povinností vyplývajících 
z tohoto nařízení ze strany orgánu 
v souvislosti s konkrétní žádostí o přístup 
k dokumentům povede k automatickému 
udělení přístupu k dokumentům 
požadovaným žadatelem.
Jakékoli porušení povinností podle tohoto 
nařízení, ať úmyslné nebo z nedbalosti, 
vystavuje úředníky nebo ostatní 
zaměstnance orgánů disciplinárním 
postihům v souladu s pravidly a postupy 
stanovenými ve služebním řádu úředníků 
Evropských společenství nebo 
v pracovním řádu ostatních zaměstnanců 
a ve vnitřních předpisech orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Hartmut Nassauer

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orgán zveřejňuje své organizační 
schéma, v němž uvede odpovědnosti svých 
vnitřních útvarů.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgány zřídí interinstitucionální výbor, 
který bude zkoumat nejlepší postupy, 
zabývat se možnými konflikty a diskutovat 
o budoucím vývoji v oblasti přístupu 

2. Orgány zřídí interinstitucionální výbor 
podle článku 255, který bude zkoumat 
nejlepší postupy a zajišťovat jejich 
výměnu, identifikovat překážky přístupu a 
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veřejnosti k dokumentům. používání a dále nezveřejněné zdroje 
údajů, zabývat se možnými konflikty, 
podporovat interoperabilitu, opakované 
využívání a slučování rejstříků, 
standardizovat kódy dokumentů 
prostřednictvím evropské normalizační 
organizace, vytvářet jediný portál EU, 
jímž by byl zajištěn přístup k veškerým 
dokumentům EU, a diskutovat o budoucím 
vývoji v oblasti přístupu veřejnosti 
k dokumentům.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Marco Cappato

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Orgány konzultují uživatele svých 
služeb pro přístup k dokumentům v zájmu 
lepšího naplňování skutečných potřeb 
uživatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Marco Cappato

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Reprodukce dokumentů

Tímto nařízením není dotčena žádná 
platná právní úprava autorských práv, 
která omezuje právo třetí osoby obdržet 
kopie dokumentů nebo reprodukovat nebo 
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využívat zpřístupněné dokumenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením není dotčena žádná platná 
právní úprava autorských práv, která 
omezuje právo třetí osoby obdržet kopie 
dokumentů nebo reprodukovat nebo 
využívat zpřístupněné dokumenty.

Tímto nařízením není dotčena žádná platná 
právní úprava autorských práv, která 
omezuje právo třetí osoby reprodukovat 
nebo využívat zpřístupněné dokumenty.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění článku 16 je lepší než změny, které Komise navrhla.
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