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Módosítás 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférés a jó közigazgatási gyakorlat 
sarokköve. További lépésként biztosítani 
kell az intézmény munkájának javítását 
azáltal, hogy az egyes intézmények 
hozzáférhetnek egymás 
dokumentumaihoz. Az átláthatóság 
növelése és a dokumentumokhoz való 
hozzáférés elősegítése érdekében 
intézményközi megállapodást kell kötni.

Or. en

Módosítás 64
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Tanács és a Bizottság jogalkotói 
minőségben jár el, amikor az Európai 
Parlamenthez csatlakozva a szerződések 
vonatkozó rendelkezései alapján 
rendeletek, irányelvek, kerethatározatok 
vagy határozatok révén általános érvényű, 
a tagállamokban vagy a tagállamokra 
nézve jogilag kötelező érvényű 
szabályozást fogad el akár delegált 
hatáskörben is.

Or. en
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Módosítás 65
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az EU-intézmények jogalkotói 
minőségben járnak el, a szerződések 
vonatkozó rendelkezései alapján általános 
érvényű, jogilag kötelező érvényű 
szabályozást fogadnak el.

Or. en

Módosítás 66
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A személyes adatok közzététele 
tekintetében egyértelmű kapcsolatot kell 
megállapítani e rendelet és a személyes 
adatok közösségi intézmények és szervek 
által történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló 
45/2001/EK rendelet között.

(10) A közösségi intézmények és szervek a
személyes adatokat az érintett személyek 
jogainak – ahogyan azokat személyes 
adatok közösségi intézmények és szervek 
által történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló, 
2000. december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
meghatározza – teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kezelik.

Or. en
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Módosítás 67
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Szélesebb körű hozzáférést kell 
biztosítani a dokumentumokhoz azokban 
az esetekben, amikor az intézmények 
jogalkotói minőségükben járnak el, 
beleértve a delegált jogköröket is, 
megőrizve ugyanakkor az intézményi 
döntéshozatali eljárások hatékonyságát. 
Ezeket a dokumentumokat a lehető 
legnagyobb mértékben közvetlenül 
hozzáférhetővé kell tenni.

(12) Az Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikkének (1) bekezdésében ismertetett 
demokratikus alapelvekkel, valamint az 
Európai Bíróságnak az 1049/2001/EK 
rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
ítélkezési gyakorlatával összhangban
szélesebb körű hozzáférést kell biztosítani 
a dokumentumokhoz azokban az 
esetekben, amikor az intézmények 
jogalkotói minőségükben járnak el, 
beleértve a delegált jogköröket. A jogi 
szövegeket világosan és közérthetően kell
megfogalmazni1 és közzé kell tenni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a
Bizottságnak e rendelet értelmében 
megállapodásra kell jutniuk a jogalkotás 
minőségének javítására szolgáló 
gyakorlat, a szövegezési modellek és 
technikák, valamint az előkészítő 
dokumentumok alakulásának nyomon 
követését és az eljárásba bevont 
intézményekkel és testületekkel való 
megosztását lehetővé tevő műszaki 
megoldások kapcsán, és e megállapodást 
közzé kell tenniük az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában.
1 A közösségi jogszabályok szövegezésének 
minőségére vonatkozó közös iránymutatásokról 
szóló, 1998. december 22-i intézményközi 
megállapodás (HL C 73., 1999.3.17., 1. o.).

Or. en
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Módosítás 68
Hartmut Nassauer

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A nem jogalkotási eljárásokhoz, 
például az egyéni hatállyal bíró kötelező 
intézkedésekhez, következtetésekhez, 
ajánlásokhoz vagy állásfoglalásokhoz 
kapcsolódó dokumentumokat a charta 41. 
cikkében említett, a helyes igazgatással 
kapcsolatos elv értelmében könnyen 
hozzáférhetővé kell tenni, ugyanakkor 
meg kell őrizni az intézmény 
döntéshozatali folyamatának 
hatékonyságát, a legitim saját érdekek 
védelmét, például a versenyjog, a kartell-
ügyek esetén és a beszerzési és kiválasztási 
folyamatok esetén, akárcsak az érintett 
személyeknek az 1049/2001/EK 
rendeletben meghatározott egyéni jogai 
esetében. 

Or. en

Módosítás 69
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Elvben az intézmények valamennyi 
dokumentumát hozzáférhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára. Ugyanakkor,
bizonyos köz- és magánérdekeknek 
kivételek útján védelmet kell biztosítani. 
Az intézményeket fel kell jogosítani belső 
konzultációik és tanácskozásaik védelmére, 
ha az feladataik ellátása érdekében 
szükséges. A kivételek értékelése során az 
intézményeknek az Unió valamennyi 

(17) Elvben az intézmények valamennyi, a 
tevékenységükhöz kapcsolódó
dokumentumát nyilvántartásba kell venni, 
és hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára. Ugyanakkor, az Európai 
Parlament ellenőrzési jogkörének sérelme 
nélkül, a dokumentum egészéhez vagy egy 
részéhez való hozzáférés a köz- és
magánérdekek védelmének okán 
megtagadható, mivel az intézményeknek 
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tevékenységi területén figyelembe kell 
venniük a közösségi joganyagban 
szereplő, a személyes adatok védelmével 
kapcsolatos elveket.

joguk van belső konzultációik és 
tanácskozásaik védelméhez, ha az 
feladataik ellátása érdekében szükséges.

Or. en

Módosítás 70
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az intézmények dokumentumaihoz
való hozzáférésre irányuló valamennyi 
szabályzatnak összhangban kell lennie 
ezzel a rendelettel.

(18) Az EK- Szerződés 255. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban ez a rendelet a 
dokumentumokhoz való hozzáférési jog 
általános elveit és köz- vagy 
magánérdeken alapuló korlátozásait 
részletezi, amelyekkel minden más 
európai uniós jogszabálynak összhangban 
kell lenni.

Or. en

Módosítás 71
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az intézmények dokumentumaihoz 
való hozzáférésre irányuló valamennyi 
szabályzatnak összhangban kell lennie
ezzel a rendelettel.

(18) Az intézmények dokumentumaihoz 
való hozzáférésre irányuló valamennyi 
szabályzatnak összhangban kell lennie e
rendelettel, mivel ez az EK-Szerződés 255.
cikkének (2) bekezdését hajtja végre.

Or. en
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Módosítás 72
Hartmut Nassauer

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A hozzáférési jog teljes mértékű 
tiszteletben tartása biztosításának
érdekében kétszintű igazgatási eljárást kell 
alkalmazni, a bírósági eljárás vagy az 
ombudsmanhoz intézett panasz további 
lehetőségével.

(19) A polgárok hozzáférési jogának teljes 
mértékű tiszteletben tartása és 
megkönnyítése érdekében:

- a jogalkotási eljárásra vonatkozó 
szövegeknek az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában elektronikus úton elérhetőnek 
kell lenniük, 
- a többi dokumentumot, de legalább a 
rájuk vonatkozó hivatkozásokat az 
intézmények nyilvántartásain keresztül 
kell hozzáférhetővé tenni. Kétszintű 
igazgatási eljárást kell alkalmazni a 
közvetlenül nem hozzáférhető vagy 
minősített dokumentumokhoz való 
hozzáférésre.
Amennyiben egy intézmény elutasítja a 
hozzáférést, a döntés ellen bírósági úton 
vagy az európai ombudsmannak 
benyújtott panasz révén lehet fellebbezni.

Or. en

Módosítás 73
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b a) megállapítsa az intézmények 
birtokában lévő információ és 
dokumentumok újrafelhasználásának 
közös szabályait a közszféra 
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információinak további felhasználásáról 
szóló 2003/98/EK 2003. novemberi 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben* körvonalazott elvek mutatis 
mutandis alapon történő végrehajtásával.
* HL L 345., 2003.12.31., 90. o.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk összefügg a jelentéstervezetben szereplő 17. módosítással, és arra törekszik, hogy az 
uniós intézmények számára a közszférabeli információ újrafelhasználását a közszféra 
információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK 2003. november 17-i európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben előírtak alapján, illetve a többnyelvűség előmozdítására és 
alkalmazására, valamint a számítógépes közeghez való egyetemes hozzáférésre vonatkozó, az 
UNESCO Általános Értekezletének 32. ülésén elfogadott ajánlás alapján tegye kötelezővé.

Módosítás 74
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kedvezményezettek és hatály Kedvezményezettek

Or. en

Módosítás 75
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kedvezményezettek és hatály Kedvezményezettek

Or. en
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Módosítás 76
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez a rendelet az intézmény birtokában 
lévő dokumentumokra vonatkozik, 
nevezetesen azokra , amelyeket az 
intézmény állított ki, vagy azok hozzá 
érkeztek az illetékességi körébe tartozó 
szakpolitikákkal, tevékenységekkel és 
határozatokkal kapcsolatos ügyekre 
vonatkozóan , az Európai Unió 
valamennyi tevékenységi területén.

törölve

Or. en

Módosítás 77
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez a rendelet az intézmény birtokában 
lévő dokumentumokra vonatkozik,
nevezetesen azokra , amelyeket az
intézmény állított ki, vagy azok hozzá 
érkeztek az illetékességi körébe tartozó 
szakpolitikákkal, tevékenységekkel és 
határozatokkal kapcsolatos ügyekre 
vonatkozóan , az Európai Unió valamennyi 
tevékenységi területén.

2. Ez a rendelet az intézmény birtokában 
lévő valamennyi dokumentumra
vonatkozik, azaz minden olyan 
dokumentumra, amelyet intézmény állított 
ki, az intézményhez érkeztek vagy
birtokában vannak, az Európai Unió 
valamennyi tevékenységi területére 
vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 78
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 4. és a 9. cikk sérelme nélkül, a 
dokumentumokat a nyilvánosság számára 
írásbeli kérelem alapján vagy közvetlenül 
elektronikus formában vagy 
nyilvántartáson keresztül teszik 
hozzáférhetővé. Különösen a jogalkotási 
eljárás folyamán összeállított vagy 
megküldött dokumentumokat kell 
közvetlenül hozzáférhetővé tenni a 12. 
cikknek megfelelően.

törölve

Or. en

Módosítás 79
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 4. és a 9. cikk sérelme nélkül, a 
dokumentumokat a nyilvánosság számára
írásbeli kérelem alapján vagy közvetlenül 
elektronikus formában vagy 
nyilvántartáson keresztül teszik
hozzáférhetővé. Különösen a jogalkotási 
eljárás folyamán összeállított vagy
megküldött dokumentumokat kell
közvetlenül hozzáférhetővé tenni a 12. 
cikknek megfelelően.

3. A dokumentumokat elektronikus 
formában az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, valamely hivatalos intézmény 
nyilvántartásában vagy írásbeli kérelmet 
követően kell a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tenni. A jogalkotási eljárás 
folyamán összeállított vagy kapott
dokumentumokat közvetlenül 
hozzáférhetővé kell tenni az 5a. cikknek 
megfelelően.

Or. en
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Módosítás 80
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 9. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott minősített 
dokumentumokat e cikknek megfelelően 
különleges bánásmódban kell részesíteni.

törölve

Or. en

Módosítás 81
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. E rendelet nem vonatkozik az 
intézményektől eltérő felek által a 
bíróságokhoz benyújtott 
dokumentumokra.

törölve

Or. en

Módosítás 82
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az EK jogszabályok által az érdekelt 
felek külön hozzáférési jogának sérelme 
nélkül, a vizsgálatokra vagy egyedi hatályú 
igazgatási aktusra vonatkozó eljárások 
aktájához tartozó dokumentumokat nem 
lehet nyilvánosan hozzáférhetővé tenni 
mindaddig, amíg a vizsgálat le nem zárul 

6. Az EK jogszabályok által az érdekelt 
felek külön hozzáférési jogának sérelme 
nélkül és az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlatának megfelelően a versenyjogi 
vagy a kereskedelem védelmét szolgáló
vizsgálatokra vagy egyedi hatályú 
igazgatási aktusra vonatkozó eljárások 
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vagy ezen aktusok véglegessé nem válnak. 
Az intézmények által a fenti vizsgálatok 
keretében összegyűjtött, illetve természetes 
vagy jogi személyektől szerzett 
információkat tartalmazó dokumentumokat 
nem lehet a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tenni.

aktájához tartozó dokumentumokat nem 
lehet nyilvánosan hozzáférhetővé tenni 
mindaddig, amíg a vizsgálat le nem zárul 
vagy ezen aktusok véglegessé nem válnak. 
Az intézmények által a fenti vizsgálatok 
keretében összegyűjtött, illetve természetes 
vagy jogi személyektől szerzett 
információkat tartalmazó dokumentumokat 
nem lehet a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tenni.

Or. en

Módosítás 83
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Ez a rendelet nem érinti az intézmények 
által birtokolt dokumentumokhoz való 
azon nyilvános hozzáférési jogokat, 
amelyek nemzetközi jogi okmányokból 
vagy az azokat végrehajtó intézmények 
jogi aktusaiból származhatnak.

törölve

Or. en

Módosítás 84
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Ez a rendelet nem érinti az intézmények 
által birtokolt dokumentumokhoz való 
azon nyilvános hozzáférési jogokat, 
amelyek nemzetközi jogi okmányokból 
vagy az azokat végrehajtó intézmények 
jogi aktusaiból származhatnak.

7. Ez a rendelet nem érinti az intézmények 
által birtokolt dokumentumokhoz való 
azon megerősített nyilvános hozzáférési 
jogokat, amelyek nemzetközi jogi 
okmányokból vagy az azokat végrehajtó 
intézmények jogi aktusaiból vagy a 
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tagállamok szabályozásából
származhatnak.

Or. en

Módosítás 85
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „dokumentum”: az adathordozótól
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül
bármely olyan adattartalom, amelyet egy 
intézmény hivatalosan elkészített és egy 
vagy több címzettnek továbbított, vagy 
egyéb módon nyilvántartásba vett, vagy 
egy intézmény kapott; az elektronikus 
adattároló, -kezelő és -lekérdező 
rendszerekben szereplő adatok akkor 
tekinthetők dokumentumoknak, ha azok
nyomtatott vagy elektronikus példányban 
a már meglévő rendszereszközök 
segítségével hozzáférhetőek  ;

a) „dokumentum”: az adathordozótól
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül, az 
intézmény feladatkörébe tartozó 
politikára, tevékenységre és 
döntéshozatalra vonatkozó üggyel 
kapcsolatos adattartalom; elektronikus 
adattároló, -kezelő és -lekérdező 
rendszerekben (ideértve az intézmény 
munkája keretében felhasznált külső 
rendszereket is) szereplő információ 
abban az esetben tekintendő 
dokumentumnak, ha a rendszer 
üzemeltetése céljából ésszerűen 
rendelkezésre álló eszközök segítségével 
egy vagy több nyomtatott vagy 
elektronikus formában másolatként 
hozzáférhető. Amennyiben egy intézmény 
új elektonikus adattárolási rendszert 
kíván létrehozni vagy jelentős mértékben 
meg akar változtatni egy már létező 
rendszert, figyelembe kell vennie az e 
rendelet által biztosított hozzáférési jogra 
gyakorolt várható hatásokat, és az 
átláthatóság célkitűzésének elősegítése 
jegyében kell eljárnia.
Az intézmények által elektronikus 
adattároló rendszerekben tárolt 
információ lekérdezésének funkcióját oly 
módon kell átalakítani, hogy teljesíteni 
lehessen a nyilvánosság azon ismételt 
kéréseit, amelyek teljesítésére a jelenleg 
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rendelkezésre álló eszközökkel nincs mód;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy – amikor a nyilvánosság részéről érkező ismételt lekéréseknek nem lehet eleget 
tenni az intézményi adatbázisok már meglévő funkcióival – az intézmények elgondolkozzanak 
az említett kérések kielégítésének legjobb módján.

Módosítás 86
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „dokumentum”: az adathordozótól
(papír, elektronikus forma vagy hang-, 
kép- vagy audiovizuális felvétel) 
függetlenül bármely olyan adattartalom, 
amelyet egy intézmény hivatalosan 
elkészített és egy vagy több címzettnek 
továbbított, vagy egyéb módon 
nyilvántartásba vett, vagy egy intézmény 
kapott; az elektronikus adattároló, -kezelő 
és -lekérdező rendszerekben szereplő
adatok akkor tekinthetők 
dokumentumoknak, ha azok nyomtatott 
vagy elektronikus példányban a már 
meglévő rendszereszközök segítségével 
hozzáférhetőek ;

a) dokumentum”: a fizikai vagy 
elektronikus adathordozótól függetlenül 
bármely információ, adat vagy 
adattartalom (szöveg, hangfelvétel, 
vizuális vagy audiovizuális anyag, 
adatfeldolgozó rendszerre vonatkozó adat 
vagy utasítás) az intézmény felelősségi 
körébe tartozó politikákkal, 
tevékenységekkel és döntésekkel 
kapcsolatos ügyre vonatkozóan, ideértve 
az elektronikus adattároló, -kezelő és -
lekérdező (köztük az intézmény 
munkájához használt külső
rendszerekben) rendszerekben szereplő
információkat is;

Amennyiben egy intézmény új elektonikus 
adattárolási rendszert kíván létrehozni 
vagy jelentős mértékben meg akar 
változtatni egy már létező rendszert, 
értékelnie kell az e rendelet által 
biztosított hozzáférési jogra gyakorolt 
várható hatásokat, és az átláthatóság 
célkitűzésének elősegítése jegyében kell 
eljárnia.

Or. en
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Módosítás 87
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „dokumentum”: az adathordozótól
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül 
bármely olyan adattartalom, amelyet egy 
intézmény hivatalosan elkészített és egy 
vagy több címzettnek továbbított, vagy 
egyéb módon nyilvántartásba vett, vagy 
egy intézmény kapott; az elektronikus 
adattároló, -kezelő és -lekérdező 
rendszerekben szereplő adatok akkor 
tekinthetők dokumentumoknak, ha azok
nyomtatott vagy elektronikus példányban 
a már meglévő rendszereszközök 
segítségével hozzáférhetőek  ;

a) „dokumentum”: az adathordozótól
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül 
bármely olyan adattartalom, amelyet egy 
intézmény hivatalosan elkészített és egy 
vagy több címzettnek továbbított, vagy 
egyéb módon nyilvántartásba vett, vagy 
egy intézmény kapott; elektronikus 
adattároló, -kezelő és -lekérdező 
rendszerekben (ideértve az intézmény 
munkája keretében felhasznált külső 
rendszereket is) szereplő információ 
abban az esetben tekintendő 
dokumentumnak, ha a rendszer 
üzemeltetése céljából ésszerűen 
rendelkezésre álló eszközök segítségével 
egy vagy több nyomtatott vagy 
elektronikus formában másolatként 
hozzáférhető. Amennyiben egy intézmény 
új elektonikus adattárolási rendszert 
kíván létrehozni vagy jelentős mértékben 
meg akar változtatni egy már létező 
rendszert, értékelnie kell az e rendelet 
által biztosított hozzáférési jogra gyakorolt 
várható hatásokat, és és az átláthatóság 
célkitűzésének elősegítése jegyében kell 
eljárnia.

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

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „dokumentum”: az adathordozótól 
(papír, elektronikus forma vagy hang-, 
kép- vagy audiovizuális felvétel) 
függetlenül bármely olyan adattartalom, 
amelyet egy intézmény hivatalosan 
elkészített és egy vagy több címzettnek 
továbbított, vagy egyéb módon 
nyilvántartásba vett, vagy egy intézmény 
kapott; az elektronikus adattároló, -kezelő 
és -lekérdező rendszerekben szereplő 
adatok akkor tekinthetők 
dokumentumoknak, ha azok nyomtatott 
vagy elektronikus példányban a már 
meglévő rendszereszközök segítségével
hozzáférhetőek ;

a) bármilyen tartalom, függetlenül az 
adathordozó formájától (papír vagy
elektronikus forma, illetve hangi, képi
vagy audiovizuális eszköz); az elektronikus 
adattároló, -kezelő és -lekérdező 
rendszerekben szereplő adatok akkor 
tekinthetők dokumentumoknak, ha azok 
nyomtatott vagy elektronikus példányban a 
már meglévő rendszereszközök 
segítségével hozzáférhetőek. Az 
elektronikus adattároló, -kezelő és -
lekérdező rendszerekben szereplő 
adatgyűjtemény azonban csak akkor 
tekinthető az intézmény birtokában 
lévőnek, ha az intézmény a szokásos 
eszközökkel rendelkezésre tudja 
bocsátani.

Or. en

Indokolás

A dokumentum fogalmának javasolt meghatározása túl kevésre terjed ki. A rendelet 
értelmében egy dokumentum csak akkor tekinthető dokumentumnak, ha hivatalosan 
továbbítják vagy egyéb formában nyilvántartásba veszik.

Módosítás 89
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „dokumentum”: az adathordozótól
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül 
bármely olyan adattartalom, amelyet egy 

a) „dokumentum”: az adathordozótól
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül 
bármely olyan adattartalom, amelyet egy 
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intézmény hivatalosan elkészített és egy 
vagy több címzettnek továbbított, vagy 
egyéb módon nyilvántartásba vett, vagy 
egy intézmény kapott; az elektronikus 
adattároló, -kezelő és -lekérdező 
rendszerekben szereplő adatok akkor 
tekinthetők dokumentumoknak, ha azok 
nyomtatott vagy elektronikus példányban a 
már meglévő rendszereszközök 
segítségével hozzáférhetőek ;

intézmény hivatalosan elkészített és
birtokolt, vagy egyéb módon 
nyilvántartásba vett, vagy egy intézmény 
kapott; az elektronikus adattároló, -kezelő 
és -lekérdező rendszerekben szereplő 
adatok akkor tekinthetők 
dokumentumoknak, ha azok nyomtatott 
vagy elektronikus példányban a már 
meglévő rendszereszközök segítségével
hozzáférhetőek;

Or. ro

Indokolás

A dokumentumok átadására vonatkozó követelmény fölösleges. Ezzel szemben a dokumentum 
birtoklására vonatkozó feltétel lényeges.

Módosítás 90
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) „jogalkotási dokumentum”: a 
tagállamokban vagy azok számára 
törvényileg kötelező, általános hatályú 
jogi aktusok elfogadására irányuló 
eljárások –beleértve a delegált 
hatásköröket is – folyamán összeállított 
vagy kapott dokumentum, amely 
elfogadása kapcsán a Szerződés – ha csak 
önkéntes alapon is – előírja az Európai 
Parlament közreműködését vagy 
bevonását;

Or. en
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Módosítás 91
Hartmut Nassauer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) „jogalkotási dokumentum”: 
törvényileg kötelező, általános hatályú 
jogi aktusok elfogadására irányuló 
eljárások folyamán összeállított vagy 
kapott dokumentum;

Or. en

Módosítás 92
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az intézmények megtagadják a 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a 
közzététel hátrányosan befolyásolná a
következők védelmét:

2. Az intézmények megtagadhatják a 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a 
közzététel hátrányosan befolyásolná a
következőkkel kapcsolatos köz- és 
magánérdekek védelmét:

Or. en

Módosítás 93
Hartmut Nassauer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az intézmények megtagadják a 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a 
közzététel hátrányosan befolyásolná a
következők védelmét:

2. Az intézmények megtagadhatják a 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a 
közzététel hátrányosan befolyásolná a
következőkkel kapcsolatos köz- és 
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magánérdekek védelmét:

Or. en

Módosítás 94
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) szellemi tulajdonjogok; törölve

Or. en

Módosítás 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) jogi tanácsadás és  bírósági ,
választottbírósági és vitarendezési 
eljárások ;

c) jogi tanácsadás és bírósági eljárások,
kivéve a jogalkotási aktusok vagy 
általános hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására irányuló eljárásokkal 
kapcsolatban adott jogi tanácsadás 
vonatkozásában;

Or. en

Indokolás

A Bíróság Turco-ügyben hozott ítéletében leszögezi, hogy a jogalkotási kezdeményezések 
vonatkozásában adott jogi tanács közzététele fokozza a jogalkotási folyamat átláthatóságát és 
nyitottságát, valamint megerősíti az európai polgárok demokratikus jogait.
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Módosítás 96
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) jogi tanácsadás és  bírósági , 
választottbírósági és vitarendezési
eljárások ;

c) jogi tanácsadás az EU jogalkotási 
aktusok vagy általános hatályú nem 
jogalkotási aktusok elfogadására irányuló 
eljárások folyamán megkövetelt fokozott 
átláthatóság sérelme nélkül;  bírósági , 
választottbírósági és vitarendezési
eljárások;

Or. en

Módosítás 97
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) jogi tanácsadás és  bírósági ,
választottbírósági és vitarendezési
eljárások ;

c) jogi tanácsadás kizárólag olyan
választottbírósági és vitarendezési
eljárások keretében, amelyek esetében az 
intézmény a felek egyike;

Or. en

Módosítás 98
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a kiválasztási eljárások 
tárgyilagossága és pártatlansága.

törölve
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Or. en

Módosítás 99
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a kiválasztási eljárások tárgyilagossága 
és pártatlansága.

e) a közbeszerzéseket vagy 
személyzettoborzást illetően a kiválasztási 
eljárások tárgyilagossága és pártatlansága.

Or. en

Módosítás 100
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az alábbi dokumentumokhoz  való 
hozzáférést meg kell tagadni, ha a 
dokumentumok közzététele az intézmény 
döntéshozatali eljárását súlyosan 
veszélyeztetné.

3. Az EU jogalkotási aktusok vagy 
általános hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására irányuló eljárásokkal 
szemben megkövetelt fokozott átláthatóság 
sérelme nélkül az alábbi
dokumentumokhoz való hozzáférést meg 
kell tagadni, ha a dokumentumok 
közzététele az intézmény döntéshozatali 
eljárását súlyosan veszélyeztetné.

Or. en
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Módosítás 101
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) olyan ügyre vonatkozó dokumentumok, 
amellyel kapcsolatban még nem született 
határozat;

a) olyan ügyre vonatkozó dokumentumok, 
amellyel kapcsolatban még nem született 
határozat, és a dokumentumok 
véglegesítését megelőző közzététel 
veszélyeztetné az építő jellegű 
eredményeket;

Or. en

Módosítás 102
Charlotte Cederschiöld

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A (2) és (3) bekezdésben szereplő 
kivételek alkalmazandók, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik. A
(2) bekezdés a) pontja tekintetében a
közzétételhez fűződő nyomós közérdek
akkor áll fenn, ha a kért információ a 
környezetbe történő kibocsátásokkal 
kapcsolatos.

4. A (2) és (3) bekezdésben szereplő 
kivételek alkalmazandók, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik. A 
közzétételhez fűződő erős közérdek abban 
az esetben létezik, ha a kért
dokumentumokat az EU jogalkotási 
aktusok vagy általános hatályú nem 
jogalkotási aktusok elfogadására irányuló 
eljárások folyamán állították össze vagy 
vették kézhez. A közzétételhez fűződő 
közérdek mérlegelése során különös 
hangsúlyt kap az a tény, hogy a kért 
dokumentumok az alapvető jogok 
védelmével vagy az egészséges 
környezetben elhelyezkedő lakóhelyhez 
való joggal kapcsolatosak.

Or. en
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Módosítás 103
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A (2) és (3) bekezdésben szereplő 
kivételek alkalmazandók, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik. A
(2) bekezdés a) pontja tekintetében a
közzétételhez fűződő nyomós közérdek 
akkor áll fenn, ha a kért információ a 
környezetbe történő kibocsátásokkal 
kapcsolatos.

4. Az előző bekezdésekben szereplő 
kivételek alkalmazandók, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik. A 
közzétételhez fűződő ilyen nyomós 
közérdek akkor áll fenn, ha a kért 
információ a környezetbe történő 
kibocsátásokkal, a nyilvánosság elvével, a 
demokráciával, a jogállamisággal, az 
alapvető jogok védelmével, és különösen 
az egészséges környezetben elhelyezkedő 
lakóhelyhez való joggal kapcsolatos.

Or. en

Módosítás 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A (2) és (3) bekezdésben szereplő 
kivételek alkalmazandók, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik. A
(2) bekezdés a) pontja tekintetében a 
közzétételhez fűződő nyomós közérdek 
akkor áll fenn, ha a kért információ a 
környezetbe történő kibocsátásokkal 
kapcsolatos.

4. A (2) és (3) bekezdésben szereplő 
kivételek alkalmazandók, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik. A
2 a) és d) pontok tekintetében a 
közzétételhez fűződő nyomós közérdek 
akkor áll fenn, ha a kért információ a 
környezetbe történő kibocsátásokkal 
kapcsolatos, ez alól kivételt képeznek a 
vizsgálatok, különösen azok, amelyek a 
közösségi jog esetleges megsértésére 
vonatkoznak.

Az e cikkben meghatározott egyéb 
kivételekkel kapcsolatban az 
intézménynek figyelembe kell vennie a 
közzététel által szolgált közérdeket, 
továbbá – amennyiben a kérelem 
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környezetvédelmi információhoz való 
hozzáférésre vonatkozik – azt, hogy a kért 
információ a környezetbe történő 
kibocsátásokkal kapcsolatos-e.

Or. en

Módosítás 105
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A környezetbe történő kibocsátások a 
Tanács 96/61/EK irányelvének 
megfelelően úgy határozandók meg, mint 
anyag, rezgés, hő vagy zaj kiengedése 
egyedi vagy diffúz forrásokból a levegőbe, 
vízbe vagy a talajba.

Or. en

Módosítás 106
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A közbeszerzés vagy az intézmény és 
az eladó közötti keretszerződések 
közzététele nem sorolandó a (2) 
bekezdésben meghatározott kivételek közé.

Or. en
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Módosítás 107
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Köztisztviselők, közalkalmazottak és 
érdekképviselők nevét, címét és beosztását 
szakmai tevékenységükkel kapcsolatban 
közzéteszik, kivéve, ha adott körülmények 
között a közzététel kedvezőtlenül érintené 
az érintett személyeket. Egyéb személyes 
adatokat a személyes adatok feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről szóló 
EK jogszabályokban a jogszerű 
feldolgozásra vonatkozóan megállapított 
feltételeknek megfelelően teszik közzé.

5. Köztisztviselők, közalkalmazottak és 
érdekképviselők nevét, címét és beosztását 
szakmai tevékenységükkel kapcsolatban 
közzéteszik.

Or. en

Módosítás 108
Hartmut Nassauer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Köztisztviselők, közalkalmazottak és 
érdekképviselők nevét, címét és beosztását 
szakmai tevékenységükkel kapcsolatban
közzéteszik, kivéve, ha adott körülmények 
között a közzététel kedvezőtlenül érintené 
az érintett személyeket. Egyéb személyes 
adatokat a személyes adatok feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről szóló 
EK jogszabályokban a jogszerű 
feldolgozásra vonatkozóan megállapított 
feltételeknek megfelelően teszik közzé.

5. Az intézmények közzéteszik a
köztisztviselők, közalkalmazottak és 
érdekképviselők nevét, címét és beosztását 
szakmai tevékenységükkel kapcsolatban, 
kivéve, ha adott körülmények között a 
közzététel kedvezőtlenül érintené az 
érintett személyeket. Egyéb személyes 
adatokat a személyes adatok feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről szóló 
EK jogszabályokban a jogszerű 
feldolgozásra vonatkozóan megállapított 
feltételeknek megfelelően teszik közzé.

Or. en
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Módosítás 109
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. E cikkben megállapított kivételek nem 
értelmezendők úgy, hogy a pénzügyi 
átláthatósági rendszer keretén belül az 
uniós források kedvezményezettjeiről 
rendelkezésre álló közérdekű 
információra vonatkoznak.

Or. ro

Indokolás

Az ilyen információ kereskedelmi jellegűnek értelmezhető, amennyiben a kedvezményezettek 
kereskedelmi vállalatok.

Módosítás 110
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A harmadik személyek dokumentumait 
illetően az intézmény köteles a harmadik
személlyel egyeztetni annak megállapítása 
érdekében, hogy a 4. cikkben említett
valamely kivétel alkalmazható-e, kivéve, 
ha egyértelmű, hogy a dokumentum 
közzétehető, illetve nem tehető közzé.

1. A harmadik személyek dokumentumait 
illetően, ezeket az intézmények közzéteszik 
anélkül, hogy egyeztetnének a
kezdeményezővel, amennyiben 
egyértelmű, hogy a jelen rendeletben 
szereplő kivételek közül egy sem 
alkalmazható. Amennyiben a 
dokumentum benyújtásakor a harmadik
személy kérte, hogy azt egy bizonyos 
módon kezeljék, egyeztetni kell vele annak 
megállapítása érdekében, hogy a jelen 
rendeletben foglalt valamely kivétel 
alkalmazható-e.

Or. en
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Módosítás 111
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben a kérelem egy tagállamtól 
származó dokumentumra vonatkozik – és 
nem jogalkotási aktusok vagy általános 
hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására irányuló eljárások folyamán 
megküldött dokumentumokról van szó –
konzultálni kell az érintett tagállam 
hatóságaival. A dokumentummal 
rendelkező intézmény közzéteszi a 
dokumentumot, hacsak a tagállam – a 4. 
cikkben említett kivételek vagy nemzeti 
jogszabályainak a szóban forgó 
dokumentum nyilvánosságra hozatalát 
megakadályozó különös rendelkezései
alapján – nem indokolja annak 
visszatartását. Az intézmény megvizsgálja 
a tagállam által közölt indokokat aszerint, 
hogy azok az e rendeletben megállapított 
kivételeken alapulnak-e.

2. Amennyiben a kérelem olyan
tagállamtól származó dokumentumra 
vonatkozik, amely nem működik a Tanács 
tagjaként, továbbá nem érintett 
közvetlenül az uniós jogszabályok és 
politikák elfogadásában és 
végrehajtásában, a bíróság előtti kijelölési 
eljárás megkezdése előtt egyeztetni lehet 
az érintett tagállam hatóságaival. A 
dokumentummal rendelkező intézmény 
közzéteszi a dokumentumot, hacsak a 
tagállam – a 4. cikkben említett kivételek 
alapján – nem indokolja annak 
visszatartását.

Or. en

Módosítás 112
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Átláthatósági elvek

1. A demokráciának az Európai Unióról 
szóló szerződés 6. cikkének (1) 
bekezdésében ismertetett alapelvével, 
valamint a Bíróságnak az 1049/2001/EK 
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rendelet végrehajtásáról szóló ítélkezési 
gyakorlatával összhangban az 
intézményeknek, különösen amikor 
jogalkotói minőségükben járnak el, 
beleértve a delegált jogköröket is, a lehető 
legszélesebb körű hozzáférést kell 
biztosítaniuk a tevékenységeikhez. 
2. A jogalkotási programjaikhoz, a civil 
társadalommal folytatott előzetes 
konzultációkhoz, a hatásvizsgálatokhoz 
kapcsolódó dokumentumokat és egyéb 
előkészítő dokumentumokat, valamint az 
uniós politikák végrehajtására és 
alkalmazására vonatkozó 
dokumentumokat – beleértve a pénzügyi 
jellegűeket is – különösen amennyiben 
jogalkotási eljáráshoz kapcsolódnak, 
felhasználóbarát intézményközi 
weboldalon közzé kell tenni, és az Európai 
Unió Hivatalos Lapjának külön 
sorozatában meg kell jelentetni.
3. A rendelet végrehajtása során a 
jogalkotási javaslatokat és az egyéb uniós 
jogi szövegeket világos és érthető 
formában kell megfogalmazni, és az 
intézmények a Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával összhangban a 
jogbiztonság növelése érdekében közös 
szövegezési iránymutatásokat és 
modelleket dolgoznak ki.
4. A jogalkotási folyamat során a 
döntéshozatali folyamatban részt vevő 
intézmények vagy szervek az Európai 
Unió Hivatalos Lapjának külön 
sorozatában, valamint az adott folyamat 
életciklusát végigkövető közös weboldalon 
közzéteszik előkészítő dokumentumaikat 
és az azzal összefüggő valamennyi 
információt, többek között a jogi 
véleményeket.
5. Elfogadás után a jogalkotási aktusokat 
a 13. cikkben foglaltak szerint közzéteszik 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
6. A lojális együttműködés elve alapján, 
amely az intézmények és a tagállamok 
közötti kapcsolatokat szabályozza, a 
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tagállamok nemzeti szinten legalább 
ugyanolyan mértékű átláthatóságot 
biztosítanak polgáraiknak, mint ami uniós 
szinten megvalósul, oly módon, hogy az 
Európai Unió intézményeinek aktusait 
végrehajtó nemzeti rendelkezések szövegét 
vagy a rájuk való hivatkozást hivatalos 
lapjaikban időben és egyértelműen 
közzéteszik.
7. Minden érdekelt félnek a 
döntéshozatali eljárás bármily módon 
történő befolyásolására irányuló minden 
kezdeményezését vagy dokumentumát 
közé kell tenni.
8. Az intézmények közös intézményközi 
nyilvántartást vezetnek, amelyben 
valamennyi lobbistának és egyéb érdekelt 
félnek szerepelnie kell.

Or. en

Módosítás 113
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A dokumentumhoz való hozzáférés 
iránti kérelmet haladéktalanul el kell 
bírálni. A kérelmezőnek átvételi 
elismervényt kell küldeni. Az intézmény a 
kérelem iktatásától számított 15 
munkanapon belül vagy megadja a 
hozzáférést a kért dokumentumhoz, és a 
10. cikknek megfelelően ezen időtartamon 
belül biztosítja a hozzáférést, vagy írásbeli, 
indoklással ellátott válaszban teljesen vagy 
részlegesen elutasítja a kérelmet, továbbá 
tájékoztatja a kérelmezőt arról a jogáról, 
hogy e cikk (4) bekezdésének megfelelően 
megerősítő kérelmet nyújthat be.

1. A dokumentumhoz való hozzáférés 
iránti kérelmet haladéktalanul el kell 
bírálni. A kérelmezőnek átvételi 
elismervényt kell küldeni. Az intézmény a 
kérelem iktatásától számított legfeljebb 15 
munkanapon belül vagy megadja a 
hozzáférést a kért dokumentumhoz, és a 
10. cikknek megfelelően ezen időtartamon 
belül biztosítja a hozzáférést, vagy írásbeli, 
indoklással ellátott válaszban teljesen vagy 
részlegesen elutasítja a kérelmet, továbbá 
tájékoztatja a kérelmezőt arról a jogáról, 
hogy e cikk (4) bekezdésének megfelelően 
megerősítő kérelmet nyújthat be.

Or. ro
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Indokolás

A különböző időkeretek maximális határidőként értelmezendők.

Módosítás 114
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Kivételes esetekben, például amikor a 
kérelem jelentős terjedelmű vagy igen 
nagyszámú dokumentumra vonatkozik, az
(1) bekezdésben előírt határidő 15 
munkanappal meghosszabbítható, feltéve, 
hogy a kérelmezőt erről előzetesen 
értesítették, mely értesítés részletes 
indoklást tartalmaz.

2. Kivételes esetekben, például amikor a 
kérelem jelentős terjedelmű vagy igen 
nagyszámú dokumentumra vonatkozik, az
(1) bekezdésben előírt határidő legfeljebb
15 munkanappal meghosszabbítható, 
feltéve, hogy a kérelmezőt erről előzetesen 
értesítették, mely értesítés részletes 
indoklást tartalmaz.

Or. ro

Indokolás

A különböző időkeretek maximális határidőként értelmezendők.

Módosítás 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Teljes vagy részleges elutasítás esetén a 
kérelmező az intézmény válaszának 
átvételétől számított 15 munkanapon belül 
megerősítő kérelmet nyújthat be, amelyben 
az intézményt álláspontja felülvizsgálatára 
kéri.

3. Teljes vagy részleges elutasítás esetén, 
ha a kérelmező megkérdőjelezi az érintett 
érdek sérelmének valóságát és/vagy 
amellett érvel, hogy a közzétételt erős 
közérdek indokolja, a kérelmező felkérheti 
az Európai Ombudsmant, hogy alkosson 
független és objektív véleményt a sérelem 
és/vagy az erős közérdek kérdéséről. Ha –
miután az Európai Ombudsman 



PE418.177v01-00 32/44 AM\761528HU.doc

HU

véleményt nyilvánított – az intézmény
fenntartja a részleges vagy teljes körű 
elutasítást, a kérelmező az intézmény
válaszának átvételétől számított 15 
munkanapon belül megerősítő kérelmet 
nyújthat be, amelyben az intézményt 
álláspontja felülvizsgálatára kéri.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (3) bekezdése annak érdekében módosul, hogy eljárást fogalmazzon meg azon 
esetekre, amikor a kérelmezőnek kételyei vannak az érdekek sérelmének kérdését illetően, 
és/vagy a közzétételhez fűződő erős közérdek mellett érvel. Az Ombudsman felülbírálhatja a 
sérelem vagy az erős közérdek kérdését, és jelentést tehet az intézménynek és a kérelmezőnek.

Módosítás 116
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Teljes vagy részleges elutasítás esetén a 
kérelmező az intézmény válaszának 
átvételétől számított 15 munkanapon belül 
megerősítő kérelmet nyújthat be, amelyben 
az intézményt álláspontja felülvizsgálatára 
kéri.

3. Teljes vagy részleges elutasítás esetén a 
kérelmező az intézmény válaszának
átvételétől számított legfeljebb 15 
munkanapon belül megerősítő kérelmet 
nyújthat be, amelyben az intézményt 
álláspontja felülvizsgálatára kéri.

Or. ro

Indokolás

A különböző időkeretek maximális határidőként értelmezendők.
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Módosítás 117
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A megerősítő kérelmet haladéktalanul el 
kell bírálni. Az intézmény az ilyen kérelem 
iktatásától számított 30  munkanapon belül 
vagy megadja a hozzáférést a kért 
dokumentumhoz, és a 10. cikknek 
megfelelően ezen időtartamon belül 
biztosítja a hozzáférést, vagy írásbeli,
indoklással ellátott válaszban teljesen vagy 
részlegesen elutasítja a kérelmet. Teljes 
vagy részleges elutasítás esetében az 
intézmény tájékoztatja a kérelmezőt a 
rendelkezésre álló jogorvoslatokról.

1. A megerősítő kérelmet haladéktalanul el 
kell bírálni. Az intézmény az ilyen kérelem 
iktatásától számított legfeljebb 30
munkanapon belül vagy megadja a 
hozzáférést a kért dokumentumhoz, és a 
10. cikknek megfelelően ezen időtartamon 
belül biztosítja a hozzáférést, vagy írásbeli, 
indoklással ellátott válaszban teljesen vagy 
részlegesen elutasítja a kérelmet. Teljes 
vagy részleges elutasítás esetében az 
intézmény tájékoztatja a kérelmezőt a 
rendelkezésre álló jogorvoslatokról.

Or. ro

Indokolás

A különböző időkeretek maximális határidőként értelmezendők.

Módosítás 118
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Kivételes esetekben, például amikor a 
kérelem jelentős terjedelmű vagy igen 
nagyszámú dokumentumra vonatkozik, az
(1) bekezdésben előírt határidő 15 
munkanappal meghosszabbítható, feltéve, 
hogy a kérelmezőt erről előzetesen 
értesítették, mely értesítés részletes 
indoklást tartalmaz.

2. Kivételes esetekben, például amikor a 
kérelem jelentős terjedelmű vagy igen 
nagyszámú dokumentumra vonatkozik, az
(1) bekezdésben előírt határidő legfeljebb
15 munkanappal meghosszabbítható, 
feltéve, hogy a kérelmezőt erről előzetesen 
értesítették, mely értesítés részletes 
indoklást tartalmaz.

Or. ro
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Indokolás

A különböző időkeretek maximális határidőként értelmezendők.

Módosítás 119
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az e rendelet előírásainak 
alkalmazásáért felelős intézményi 
alkalmazott általi kifejezett vagy 
hallgatólagos elutasítás jogsértésnek 
minősül, és fegyelmi felelősséget von 
maga után.

Or. ro

Indokolás

Szükség van valamilyen garanciára annak biztosítása érdekében, hogy a dokumentumokhoz 
való hozzáférési jogokat ténylegesen gyakorolni lehessen.

Módosítás 120
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Amennyiben a megkapott információt 
követően a kérelmező új információt kér 
az intézmény dokumentumairól, e kérés új 
kérelemként kezelendő, és a választ a 7. és 
8. cikknek megfelelően kell elküldeni. 
Azon személyek számára, akik saját célra 
vagy szakmai célok érdekében 
tanulmányokat készítenek és kutatást 
végeznek, biztosítani kell a hatóságok és 
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az intézmények birtokában levő 
dokumentumokhoz történő hozzáférést.

Or. ro

Indokolás

Szabályozni kell azokat a helyzeteket, amikor a kérelmező további információ birtokába 
szeretne jutni.

Módosítás 121
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Azon információ, amely valamely 
személy vagy intézmény jogsértését 
támasztja alá vagy leplezi, nem sorolható 
a minősített dokumentumok osztályába.

Or. ro

Indokolás

Az ilyen dokumentumok nem sorolhatók a nyilvános hozzáféréstől mentes dokumentumok 
osztályába.

Módosítás 122
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A dokumentumokat a meglévő 
változatban és formában kell közzétenni
(beleértve az elektronikus vagy az olyan 
alternatív formákat is, mint például a 
Braille-írás, nagybetűvel való szedés vagy 
hangszalag), a kérelmező igényeinek teljes 

3. A dokumentumokat a meglévő 
változatban és formában kell közzétenni
(beleértve az elektronikus vagy az olyan 
alternatív formákat is, mint például a 
Braille-írás, nagybetűvel való szedés vagy 
hangszalag), a kérelmező igényeinek és a 
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mértékű figyelembevételével. technológiai semlegesség 
követelményeinek teljes mértékű 
figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 123
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A dokumentum tartalmát 
rendelkezésre kell bocsátani 
látássérülésre, munkanyelvre vagy az 
operációs rendszerre való 
megkülönböztetés nélkül. Az 
intézményeknek biztosítaniuk kell a 
kérelmező számára a dokumentumok 
tartalmához való tényleges hozzáférést 
technikai megkülönböztetés nélkül.

Or. en

Módosítás 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. E rendelet nem tér el a hozzáféréssel 
kapcsolatos EK vagy nemzeti 
jogszabályokban megállapított olyan 
sajátos módozatoktól, mint például a 
díjfizetés.

törölve

Or. en
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Módosítás 125
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. E rendelet nem tér el a hozzáféréssel 
kapcsolatos EK vagy nemzeti 
jogszabályokban megállapított olyan 
sajátos módozatoktól, mint például a 
díjfizetés.

törölve

Or. en

Módosítás 126
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet alapján a polgárokat 
megillető jogok megvalósulása érdekében 
minden intézmény nyilvános hozzáférést 
biztosít a dokumentumok
nyilvántartásához.

1. Az e rendelet alapján a polgárokat 
megillető jogok megvalósulása érdekében 
minden intézmény nyilvános hozzáférést 
biztosít valamennyi dokumentum
nyilvántartásához.

A nyilvántartáshoz való hozzáférést 
elektronikus formában kell biztosítani.

a) A nyilvántartáshoz való hozzáférést 
elektronikus formában kell biztosítani.

A dokumentumokra való hivatkozásokat 
haladéktalanul fel kell venni a 
nyilvántartásba.

b) A dokumentumokra való hivatkozásokat 
haladéktalanul fel kell venni a 
nyilvántartásba.

c) Az intézmények nyilvántartásainak 
könnyen használható felhasználói 
felülettel kell rendelkezniük valamennyi 
tagállam nyelvén, továbbá összhangban 
kell lenniük az interoperabilitás, a 
technológiai semlegesség, valamint az 
akadálymentes hozzáférés elvével.
d) A nyilvántartásoknak a tárolt 
elektronikus dokumentumokhoz vezető, 
egyszerű és statikus hosszú távú 
hiperlinkeket kell felkínálniuk.
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e) A lehetőségek függvényében az 
intézményeknek biztosítaniuk kell az 
elektronikus nyilvántartás forráskódjának 
többszöri használatát az Európai Uniós 
Nyílt Forráskód Licenc alapján.
f) Amennyiben megvalósítható, az 
elektronikus formátumú dokumentumok 
szövegét nemzetközi standardokat – mint 
például ISO/IEC 32000:2008, ISO/IEC 
26300:2006, ISO/IEC 15445:2000 vagy az 
újabb változatok – használó 
nyilvántartásokon keresztül kell 
rendelkezésre bocsátani.
g) Az intézmények közös felhasználói 
felületet hoznak létre dokumentum-
nyilvántartásaik számára és egységes 
hozzáférési pontot a dokumentumokhoz 
való közvetlen hozzáférés érdekében... *.
* HL: a jelen rendelet elfogadásának dátumát 
követően egy év.

Or. en

Módosítás 127
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az intézmények haladéktalanul 
meghozzák a nyilvántartás létrehozásához 
szükséges intézkedéseket; a nyilvántartás 
működése megkezdésének legkésőbbi 
időpontja 2002. június 3.

3. Az Európai Parlament emellett 
nyilvántartást vezet a képviselők 
tevékenységeiről, megfelelő 
nyilvánosságot biztosítva és hozzáférést 
engedélyezve – többek között – a 
képviselők tevékenységeivel, a részvétellel 
és a jelenléttel, a juttatások 
felhasználásával, valamint a pénzügyi 
érdekekre vonatkozó nyilatkozatokkal 
kapcsolatos információhoz. E rendelet 
hatálya alá tartozó valamennyi 
intézménynek hasonló nyilvántartást kell 
vezetnie az Európai Unió 
elszámoltathatóságának és 
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legitimitásának biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 128
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 4. és 9. cikk figyelembevételével az 
EU jogalkotási  aktusok vagy általános 
hatályú nem jogalkotási aktusok
elfogadására irányuló eljárások folyamán
összeállított vagy megküldött 
dokumentumokat a nyilvánosság 
számára  közvetlenül hozzáférhetővé kell 
tenni.

1. Az intézmények a dokumentumokat a 
nyilvánosság számára elektronikus 
formában vagy nyilvántartáson keresztül 
közvetlenül hozzáférhetővé teszik, 
különösen azokat, amelyeket az EU
jogalkotási aktusok vagy általános hatályú 
nem jogalkotási aktusok elfogadására 
irányuló eljárások folyamán állítottak 
össze vagy küldtek meg.

Or. en

Módosítás 129
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha lehetséges, más dokumentumokat, 
nevezetesen a politika vagy stratégia 
fejlesztésére vonatkozó dokumentumokat 
is közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni 
elektronikus formában .

2. Más dokumentumokat, nevezetesen a 
politika vagy stratégia fejlesztésére vagy 
végrehajtására vonatkozó 
dokumentumokat is elvben közvetlenül 
hozzáférhetővé kell tenni elektronikus 
formában .

Or. en
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Módosítás 130
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Minden intézmény saját eljárási 
szabályzatában határozza meg, mely egyéb 
dokumentumkategóriákat tesz a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé.

törölve

Or. en

Módosítás 131
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
A nyilvánosság elve és jobb dokumentáció
1. Az intézmények tevékenységeik számára 
biztosítják a megfelelő nyilvánosságot, 
valamint az e tevékenységekhez 
kapcsolódó információ és dokumentáció 
rendelkezésre állását az alábbiakra való 
tekintettel:
a) menetrendek és elektronikus napirendi 
információk,
b) eljárási szabályzat és adminisztratív 
folyamatok,
c) munkacsoportok,
d) tanácsadó csoportjainak – mint például 
az Európai Bizottság magas szintű 
szakértői csoportja – tagjai, és az 
intézmény számára készített tanulmányok 
szerzői,
e) a meghallgatások, ülések, konferenciák 
és az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációk audiovizuális közvetítése és 
felvétele,
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f) technológiai szempontból semleges 
adatformátumok használata és aktív 
támogatás az akadálymentes hozzáférés 
biztosítása érdekében.
2. Valamely intézmény által összeállított 
és egy vagy több címzettnek formálisan 
továbbított vagy az intézmény által kapott 
valamennyi dokumentumot legalább 
belsőleg nyilvántartásba kell venni.
3. Amennyiben lehetséges az intézmények 
biztosítják a nyilvános hozzáférést a 
dokumentumaiknál használandó 
formátumokra és a jegyzőkönyvekre 
vonatkozó előírásokhoz, továbbá lehetővé 
teszik a korlátozás-, illetve 
megkülönböztetésmentes végrehajtást és 
használatot.
4. Az intézmények okmány alapján 
igazolják a (3) bekezdés tiszteletben 
tartását.

Or. en

Módosítás 132
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Szankciók

A dokumentumokhoz való hozzáférésre 
irányuló konkrét kérés esetén az e 
rendeletben előírt kötelezettségek 
valamely intézmény általi elmulasztása a 
kérelmező által kért dokumentumokhoz 
való hozzáférés automatikus 
engedélyezéséhez vezet.
Ha az intézmények tisztviselője vagy más 
alkalmazottja az e rendeletben foglalt 
kötelezettségeit szándékosan vagy 
gondatlanságból megszegi, ellene az 
Európai Közösségek tisztviselőinek 
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személyzeti szabályzatában előírt, illetve 
az egyéb alkalmazottakra vonatkozó 
alkalmazási feltételekben, valamint az 
intézmények belső szabályzatában előírt 
szabályoknak és eljárásoknak megfelelően 
fegyelmi eljárás indul.

Or. en

Módosítás 133
Hartmut Nassauer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az intézmények közzéteszik szervezeti
felépítésüket, megjelölve belső egységeik 
hatáskörét.

Or. en

Módosítás 134
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az intézmények intézményközi 
bizottságot állítanak fel az eljárásmódok 
tanulmányozása, a lehetséges konfliktusok 
feloldása és a dokumentumokhoz való 
nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos 
jövőbeni fejlesztések megvitatása 
érdekében.

2. Az intézmények felállítják a 255. cikk 
szerinti intézményközi bizottságot az 
eljárásmódok tanulmányozása és 
megosztása, a hozzáférési és 
használhatósági akadályok, valamint a 
nyilvánosságra nem hozott adatok 
forrásainak azonosítása, a lehetséges 
konfliktusok feloldása, az interoperabilitás
és a nyilvántartások további 
használatának, valamint egyesítésének 
előmozdítása, a dokumentum-kódolásnak 
az európai szabványügyi szervezeten 
keresztül történő szabványosítása, 
valamennyi uniós dokumentumhoz való 
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hozzáférést biztosító egységes EU-portál 
létrehozása és a dokumentumokhoz való 
nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos 
jövőbeni fejlesztések megvitatása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 135
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az intézmények egyeztetnek a 
dokumentumokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos szolgáltatásaikat igénybe 
vevőkkel annak érdekében, hogy ezek 
szükségleteit jobban kielégíthessék.

Or. en

Módosítás 136
Marco Cappato

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16 cikk törölve
Másolat készítése a dokumentumokról

Ez a rendelet nem érinti a szerzői jogra 
vonatkozó azon hatályban lévő 
szabályokat, amelyek korlátozhatják 
harmadik személy másolatszerzési,
másolatkészítési vagy hasznosítási jogát a 
közzétett dokumentumok vonatkozásában.

Or. en



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

HU

Módosítás 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet nem érinti a szerzői jogra 
vonatkozó azon hatályban lévő 
szabályokat, amelyek korlátozhatják 
harmadik személy másolatszerzési,
másolatkészítési vagy hasznosítási jogát a 
közzétett dokumentumok vonatkozásában.

Ez a rendelet nem érinti a szerzői jogra 
vonatkozó azon hatályban lévő 
szabályokat, amelyek korlátozhatják 
harmadik személy másolatkészítési vagy 
hasznosítási jogát a közzétett 
dokumentumok vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A 16. cikk jelenlegi szövegezése jobb a Bizottság által javasolt módosításoknál.
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