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Pakeitimas 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Galimybė visuomenei susipažinti su 
dokumentais yra geros administracinės 
patirties pagrindas. Kitas žingsnis yra 
užtikrinti, kad būtų pagerintas institucijų 
darbas užtikrinant galimybę susipažinti 
viena kitos dokumentais. Siekiant 
padidinti skaidrumą ir prieigą prie 
dokumentų, turėtų būti sukurtas 
tarpinstitucinis susitarimas.

Or. en

Pakeitimas 64
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Taryba ir Komisija veikia kaip teisės 
aktų leidėjos, kai jos, įtraukdamos 
Europos Parlamentą, atitinkamų sutarčių 
nuostatų pagrindu pagal joms suteiktus 
įgaliojimus priima bendras taisykles, 
teisiškai privalomas valstybėse narėse ar 
valstybėms narėms, išreikštas 
reglamentais, direktyvomis, pamatiniais 
sprendimais arba sprendimais.

Or. en
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Pakeitimas 65
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) ES institucijos veikia kaip teisės aktų 
leidėjos, kai jos atitinkamų sutarčių 
nuostatų pagrindu priima teisiškai 
privalomas bendras taisykles.

Or. en

Pakeitimas 66
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Asmens duomenų atskleidimo 
atžvilgiu turi būti nustatytas aiškus šio 
reglamento ir Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo ryšys.

(10) Bendrijos institucijos asmens
duomenis turėtų tvarkyti visapusiškai 
laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo.

Or. en

Pakeitimas 67
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Platesnė susipažinimo su dokumentais 
galimybė turėtų būti numatyta tais atvejais, 
kai institucijos atlieka įstatymų leidimo 

(12) Laikantis demokratijos principų,
nustatytų ES sutarties 6 straipsnio 1 
dalyje, ir atsižvelgiant į Teisingumo 
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funkcijas, įskaitant ir tuos atvejus, kai joms 
ši teisė suteikta pagal įgaliojimą, tačiau tuo 
pačiu išsaugant institucijų sprendimų 
priėmimo proceso veiksmingumą.
Galimybė tiesiogiai susipažinti su tokiais 
dokumentais turėtų būti kaip galima 
platesnė.

Teismo praktiką įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1049/2001, platesnė susipažinimo 
su dokumentais galimybė turėtų būti 
numatyta tais atvejais, kai institucijos 
atlieka įstatymų leidimo funkcijas, įskaitant 
ir tuos atvejus, kai joms ši teisė suteikta 
pagal įgaliojimą. Teisės dokumentai turi 
būti aiškūs ir suprantami1, jie turi būti 
skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija pagal šio reglamento nuostatas 
turėtų susitarti dėl geresnių teisėkūros 
metodų ir dokumentų pavyzdžių, taip pat 
parengiamųjų dokumentų gyvavimo ciklo 
stebėjimo bei dalijimosi jais su 
procedūroje dalyvaujančiomis 
institucijomis ir organais techninių 
sprendimų ir juos paskelbti Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
¹ 1998 m. gruodžio 22 d. tarpinstitucinis 
susitarimas dėl bendrųjų Bendrijos teisės aktų 
rengimo kokybės gairių (OL C 73, 1999 3 17, p. 1). 
1).

Or. en

Pakeitimas 68
Hartmut Nassauer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Dokumentai, susiję su 
procedūromis, nesusijusios su teisės aktų 
leidyba, pvz., privalomosiomis 
individualiomis priemonėmis arba 
išvadomis, rekomendacijomis ar 
rezoliucijomis, turėtų būti lengvai 
prieinami laikantis Chartijos 41 
straipsnyje nustatyto tinkamo 
administravimo principo, tačiau tuo pačiu 
išsaugant institucijų sprendimų priėmimo 
proceso veiksmingumą, teisėtų privačių 
interesų apsaugą (pvz. konkurencijos 
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teisės ir kartelių bylose bei viešųjų 
pirkimų ir atrankos procedūrose) ir 
individualias duomenų subjektų teises, 
kaip nurodyta Reglamente (EB) 1049/01. 

Or. en

Pakeitimas 69
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Iš esmės visi institucijų dokumentai 
turėtų būti prieinami visuomenei. Tačiau
išimties tvarka turėtų būti apsaugomi tam 
tikri visuomenės ir asmeniniai interesai. 
Institucijoms turėtų būti suteikta teisė 
apsaugoti savo vidaus konsultacijas ir 
svarstymus, kai yra būtina išlaikyti jų 
sugebėjimą vykdyti užduotis.
Svarstydamos išimtis, institucijos turėtų 
atsižvelgti į Bendrijos  teisėje numatytus 
asmens duomenų apsaugos principus 
visoje Europos  Sąjungos veikloje.

(17) Iš esmės visi institucijų dokumentai, 
susiję su jų veikla, turėtų būti
registruojami ir prieinami visuomenei.
Tačiau, nepažeidžiant Europos 
Parlamento teisės vykdyti kontrolę, 
apsaugant visuomenės ir asmeninius 
interesus, galimybė susipažinti su visu 
dokumentu arba jo dalimi gali būti
nesuteikta, nes institucijos turi saugoti
savo vidaus konsultacijas ir svarstymus, 
kai yra būtina išlaikyti jų sugebėjimą 
vykdyti užduotis.

Or. en

Pakeitimas 70
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Visos taisyklės, reglamentuojančios 
susipažinimo su institucijų dokumentais
galimybę, turėtų atitikti šį reglamentą.

(18) Pagal EB sutarties 255 straipsnio 
3 dalį šiame reglamente nustatomi teisės 
susipažinti su dokumentais bendrieji 
principai ir visuomenės ar privačių 
interesų sąlygojami apribojimai, kurių 
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turi laikomasi visose kitose ES taisyklėse.

Or. en

Pakeitimas 71
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Visos taisyklės, reglamentuojančios 
susipažinimo su institucijų dokumentais 
galimybę, turėtų atitikti šį reglamentą.

(18) Visos taisyklės, reglamentuojančios 
susipažinimo su institucijų dokumentais 
galimybę, turėtų atitikti šį reglamentą, 
kuriuo įgyvendinama EB sutarties 255 
straipsnio 2 dalis.

Or. en

Pakeitimas 72
Hartmut Nassauer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant visiškai užtikrinti teisę 
susipažinti su dokumentais, turėtų būti 
taikoma dviejų lygių administracinė 
procedūra, numatanti papildomą teisminio 
nagrinėjimo arba kreipimosi su skundu į 
ombudsmeną galimybę.

(19) Siekiant visiškai užtikrinti piliečių
teisę susipažinti su dokumentais ir 
palengvinti naudojimąsi ja:

– su dokumentais, susijusiais su 
teisėkūros procedūra, turėtų būti galima 
susipažinti elektroniniu būdu Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
– su kitais dokumentais ar bent jau 
atitinkamomis nuorodomis turėtų būti 
galima susipažinti kiekvienos institucijos 
registre. Susipažinimui su tiesiogiai 
neprieinamais arba įslaptintas 
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dokumentais turėtų būti taikoma dviejų 
lygių administracinė procedūra.

Institucijai atsisakius turėtų būti 
numatyta galimybė tokį sprendimą 
apskųsti teisme arba pateikti skundą 
Europos ombudsmenui.

Or. en

Pakeitimas 73
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nustatyti bendras institucijų turimų 
informacijos ir dokumentų pakartotinio 
naudojimo taisykles, mutatis mutandis 
įgyvendinant 2003 m. lapkričio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2003/98/EB dėl viešojo 
sektoriaus informacijos pakartotinio 
naudojimo* nustatytus principus.
* OL L 345, 2003 12 31, p. 90.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis dera su pranešimo projekto 17 pakeitimu ir juo siekiama nustatyti, kad ES 
institucija privalėtų pakartotinai naudoti viešai ES informaciją, kaip numatyta 2003 m. 
lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo. Taip pat jis atitinka 2003 m. spalio mėn. UNESCO 
generalinės konferencijos 32-osios sesijos posėdyje priimtos „Rekomendacijos dėl 
daugiakalbystės skatinimo ir naudojimo ir visuotinės prieigos prie kibernetinės erdvės“ 15 
straipsnio nuostatas.
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Pakeitimas 74
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudos gavėjai ir taikymo sritis Naudos gavėjai

Or. en

Pakeitimas 75
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudos gavėjai ir taikymo sritis Naudos gavėjai

Or. en

Pakeitimas 76
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas visiems 
institucijos turimiems dokumentams, tai 
yra, jos parengtiems arba gautiems ir 
esantiems jos žinioje dokumentams , 
skirtiems klausimams, susijusiems su į jos 
atsakomybės sritį patenkančiomis 
politikos kryptimis, veikla ir sprendimais,
visose Europos Sąjungos veiklos srityse .

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 77
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas visiems 
institucijos turimiems dokumentams, tai 
yra, jos parengtiems arba gautiems ir 
esantiems jos žinioje dokumentams ,
skirtiems klausimams, susijusiems su į jos 
atsakomybės sritį patenkančiomis 
politikos kryptimis, veikla ir sprendimais,
visose Europos Sąjungos veiklos srityse .

2. Šis reglamentas taikomas visiems 
institucijos turimiems dokumentams, tai 
yra, jos parengtiems arba gautiems ir 
esantiems jos žinioje, susijusiems su
visomis Europos Sąjungos veiklos sritimis.

Or. en

Pakeitimas 78
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 4 ir 9 straipsnių, 
dokumentai yra pateikiami visuomenei 
pagal raštišką paraišką arba tiesiogiai 
elektroniniu būdu ar per registrą. Visų 
pirma tiesiogiai prieinami pagal 
12 straipsnį teisėkūros procese parengti 
arba gauti dokumentai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 79
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 4 ir 9 straipsnių,
dokumentai yra pateikiami visuomenei
pagal raštišką paraišką arba tiesiogiai 
elektroniniu būdu ar per registrą. Visų 
pirma tiesiogiai prieinami pagal 
12 straipsnį teisėkūros procese parengti 
arba gauti dokumentai.

3. Dokumentai yra pateikiami visuomenei
elektroniniu būdu Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba institucijos 
oficialiame registre, arba pateikus raštišką 
paraišką. Pagal 5a straipsnį tiesiogiai 
prieinami teisėkūros procese parengti arba 
gauti dokumentai.

Or. en

Pakeitimas 80
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Slapto pobūdžio, kaip apibūdinta 
9 straipsnio 1 dalyje, dokumentams yra 
taikoma speciali tame straipsnyje 
numatyta procedūra.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 81
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šis reglamentas netaikomas 
dokumentams, kuriuos pateikė teismams 
ne institucijos, o kitos šalys.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 82
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant pagal EB teisę 
suinteresuotoms šalims suteiktų konkrečių 
susipažinimo su dokumentais teisių, 
dokumentai, kurie yra administracinio 
tyrimo arba procedūros, susijusios su 
individualiu aktu, dokumentų dalis, yra 
neprieinami visuomenei, kol 
nepabaigiamas tyrimas arba kol aktas 
netampa galutiniu. Visuomenei 
nesuteikiama galimybė susipažinti su 
dokumentais, kuriuose yra informacijos, 
kurią institucija surinko arba gavo iš fizinių 
arba juridinių asmenų, atlikdama tokius 
tyrimus.

2. Nepažeidžiant pagal EB teisę 
suinteresuotoms šalims suteiktų konkrečių 
susipažinimo su dokumentais teisių ir 
laikantis Teisingumo Teismo praktikos, 
dokumentai, kurie yra administracinio 
tyrimo, susijusio su konkurencijos teise ar 
prekybos apsauga, arba procedūros, 
susijusios su individualiu aktu, dokumentų 
dalis, yra neprieinami visuomenei, kol 
nepabaigiamas tyrimas arba kol aktas 
netampa galutiniu. Visuomenei 
nesuteikiama galimybė susipažinti su 
dokumentais, kuriuose yra informacijos, 
kurią institucija surinko arba gavo iš fizinių 
arba juridinių asmenų, atlikdama tokius 
tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 83
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Šis reglamentas nepažeidžia 
visuomenės teisės susipažinti su 
institucijų turimais dokumentais, kurie 
gali kilti iš tarptautinės teisės dokumentų 
arba juos įgyvendinančių institucijų aktų.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 84
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Šis reglamentas nepažeidžia visuomenės 
teisės susipažinti su institucijų turimais 
dokumentais, kurie gali kilti iš tarptautinės 
teisės dokumentų arba juos įgyvendinančių
institucijų aktų.

7. Šis reglamentas nepažeidžia sustiprintos
visuomenės teisės susipažinti su institucijų 
turimais dokumentais, kurie gali būti 
parengti pagal tarptautinės teisės
dokumentus arba juos įgyvendinančius
institucijų aktus, arba valstybių narių 
teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 85
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dokumentas – bet kuria forma (parašytas 
ant popieriaus, elektroninėje laikmenoje 
arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame 
įraše) pateiktas turinys, kurį institucija 
parengė ir oficialiai persiuntė vienam 
arba daugiau gavėjų, arba kitaip 
užregistruotas arba gautas institucijos;
elektroninėje laikmenoje, tvarkymo ir 
paieškos sistemose esantys duomenys yra 
dokumentai, jeigu juos galima 
atspausdinti arba padaryti jų elektroninę 
kopiją, naudojantis turimomis sistemos 
naudojimo priemonėmis  ;

a) dokumentas – bet kuria forma (parašytas 
ant popieriaus, elektroninėje laikmenoje 
arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame 
įraše) pateiktas turinys, susijęs su į 
institucijos atsakomybės sferą įeinančia 
politika, veikla ir sprendimais;
elektroninėse duomenų saugojimo, 
tvarkymo ir paieškos sistemose (įskaitant 
institucijų darbui naudojamas išorės 
sistemas) esanti informacija sudaro 
dokumentą ar dokumentus, jeigu ji gali 
būti išgauta vieno ar kelių spaudinių arba
elektroninių kopijų pavidalu naudojantis 
turimomis priimtinomis sistemos 
naudojimo priemonėmis. Institucija, 
ketinanti sukurti naują elektroninių 
laikmenų sistemą arba iš esmės pakeisti 
turimą sistemą, atsižvelgia į galimą 
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poveikį šiuo reglamentu užtikrintai teisei 
susipažinti su dokumentais ir imasi 
reikiamų priemonių, kad būtų pasiektas 
skaidrumo tikslas.
Institucijų elektroninių duomenų 
saugojimo sistemose saugojamos 
informacijos paieškos funkcijos 
pritaikomos siekiant patenkinti 
daugkartinius visuomenės prašymus, 
kurių negalima patenkinti šiuo metu 
turimomis sistemos naudojimo 
priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad institucijos svarstytų kaip geriau patenkinti pasikartojančius 
visuomenės prašymus, kai jų negalima patenkinti esamomis institucijų demunų bazių 
funkcijomis.

Pakeitimas 86
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dokumentas – bet kuria forma 
(parašytas ant popieriaus, elektroninėje 
laikmenoje arba garso, vaizdo ar 
audiovizualiniame įraše) pateiktas turinys,
kurį institucija parengė ir oficialiai 
persiuntė vienam arba daugiau gavėjų, 
arba kitaip užregistruotas arba gautas 
institucijos; elektroninėje laikmenoje, 
tvarkymo ir paieškos sistemose esantys 
duomenys yra dokumentai, jeigu juos 
galima atspausdinti arba padaryti jų 
elektroninę kopiją, naudojantis turimomis 
sistemos naudojimo priemonėmis;

a) dokumentas – bet kuria fizine ar 
elektronine forma (tekstas, garsas, 
vaizdas, audiovizualinė medžiaga, 
duomenys ir duomenų apdorojimo 
sistemų instrukcijos) pateikti informacija, 
duomenys ar turinys, susiję su institucijos 
atsakomybės sritį atitinkančiais politika, 
veiksmais ir sprendimais, įskaitant 
elektroninėse duomenų saugojimo,
tvarkymo ir paieškos sistemose esančią 
informaciją (įskaitant institucijos darbui 
naudojamas išorės sistemas).

Institucija, ketinanti sukurti naują 
elektroninių laikmenų sistemą arba iš 
esmės pakeisti turimą sistemą, įvertina 
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galimą poveikį šiuo reglamentu 
užtikrintai teisei susipažinti su 
dokumentais ir imasi reikiamų priemonių, 
kad būtų pasiektas skaidrumo tikslas.

Or. en

Pakeitimas 87
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dokumentas – bet kuria forma (parašytas 
ant popieriaus, elektroninėje laikmenoje 
arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame 
įraše) pateiktas turinys, kurį institucija 
parengė ir oficialiai persiuntė vienam arba 
daugiau gavėjų, arba kitaip užregistruotas 
arba gautas institucijos; elektroninėje 
laikmenoje, tvarkymo ir paieškos sistemose 
esantys duomenys yra dokumentai, jeigu
juos galima atspausdinti arba padaryti jų 
elektroninę kopiją, naudojantis turimomis 
sistemos naudojimo priemonėmis;

a) dokumentas – bet kuria forma (parašytas 
ant popieriaus, elektroninėje laikmenoje 
arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame 
įraše) pateiktas turinys, kurį institucija 
parengė ir oficialiai persiuntė vienam arba 
daugiau gavėjų, arba kitaip užregistruotas 
arba gautas institucijos; elektroninėse 
duomenų saugojimo, tvarkymo ir paieškos 
sistemose (įskaitant institucijų darbui 
naudojamas išorės sistemas) esantys 
duomenys sudaro dokumentą ar 
dokumentus, jeigu jie gali būti išgauti 
vieno ar kelių spaudinių arba elektroninių 
kopijų pavidalu naudojantis turimomis
priimtinomis sistemos naudojimo 
priemonėmis. Institucija, ketinanti sukurti 
naują elektroninę duomenų saugojimo 
sistemą arba iš esmės pakeisti turimą 
sistemą, įvertina galimą poveikį šiuo 
reglamentu užtikrintai teisei susipažinti su 
dokumentais ir imasi reikiamų priemonių, 
kad būtų pasiektas skaidrumo tikslas.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dokumentas – bet kuria forma (parašytas 
ant popieriaus, elektroninėje laikmenoje 
arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame 
įraše) pateiktas turinys, kurį institucija 
parengė ir oficialiai persiuntė vienam 
arba daugiau gavėjų, arba kitaip 
užregistruotas arba gautas institucijos;
elektroninėje laikmenoje, tvarkymo ir 
paieškos sistemose esantys duomenys yra 
dokumentai, jeigu juos galima atspausdinti 
arba padaryti jų elektroninę kopiją, 
naudojantis turimomis sistemos naudojimo 
priemonėmis;

a) dokumentas – bet kuria forma (parašytas 
ant popieriaus, elektroninėje laikmenoje 
arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame 
įraše) pateiktas turinys; elektroninėse
duomenų saugojimo, tvarkymo ir paieškos 
sistemose esantys duomenys yra 
dokumentai, jeigu juos galima atspausdinti 
arba padaryti jų elektroninę kopiją, 
naudojantis turimomis sistemos naudojimo 
priemonėmis; tačiau laikoma, kad 
elektroninėse duomenų saugojimo, 
tvarkymo ir paieškos sistemose esančių 
duomenų rinkinį institucija turi tik tada, 
kai ji gali juos pateikti paprastomis 
priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma „dokumento“ apibrėžtis pernelyg siaura. Ja vadovaujantis, pagal reglamentą 
dokumentais būtų laikomi tik oficialiai persiųsti ar kitaip užregistruoti dokumentai.

Pakeitimas 89
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) dokumentas – bet kuria forma
(parašytas ant popieriaus, elektroninėje 
laikmenoje arba garso, vaizdo ar 
audiovizualiniame įraše) pateiktas turinys, 
kurį institucija parengė ir oficialiai 
persiuntė vienam arba daugiau gavėjų, 
arba kitaip užregistruotas arba gautas 

(a) dokumentas – bet kuria forma
(parašytas ant popieriaus, elektroninėje 
laikmenoje arba garso, vaizdo ar 
audiovizualiniame įraše) pateiktas turinys, 
kurį institucija parengė ir saugo, arba 
kitaip užregistruotas arba gautas 
institucijos; elektroninėse duomenų 
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institucijos; elektroninėje laikmenoje, 
tvarkymo ir paieškos sistemose esantys 
duomenys yra dokumentai, jeigu juos 
galima atspausdinti arba padaryti jų 
elektroninę kopiją, naudojantis turimomis 
sistemos naudojimo priemonėmis ;

saugojimo, tvarkymo ir paieškos sistemose 
esantys duomenys yra dokumentai, jeigu 
juos galima atspausdinti arba padaryti jų 
elektroninę kopiją, naudojantis turimomis 
sistemos naudojimo priemonėmis ;

Or. ro

Pagrindimas

Dokumento persiuntimo sąlyga nebūtina. Tačiau atvirkščiai, su dokumento saugojimu susijusi 
sąlyga yra esminė.

Pakeitimas 90
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) teisėkūros dokumentai – dokumentai, 
parengti arba gauti bendro pobūdžio ES 
teisės aktų, kurie teisiškai privalomi 
valstybėse narėse ar valstybėms narėms, 
priėmimo procese, įskaitant aktus, 
priimamus suteikus įgaliojimus, ir 
kuriuos priimant, vadovaujantis 
Sutartimis, net jei tai ir neprivaloma, 
Europos Parlamentas reiškia nuomonę 
arba dalyvauja;

Or. en
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Pakeitimas 91
Hartmut Nassauer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) teisėkūros dokumentai – dokumentai, 
parengti arba gauti bendro pobūdžio ES 
teisės aktų, kurie teisiškai privalomi, 
priėmimo procese,

Or. en

Pakeitimas 92
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucijos nesuteikia galimybės 
susipažinti su dokumentais, dėl kurių 
atskleidimo nukentėtų apsauga:

2. Institucijos nesuteikia galimybės 
susipažinti su dokumentais, dėl kurių 
atskleidimo nukentėtų apsauga:
visuomenės ar privačių interesų, susijusių 
su:

Or. en

Pakeitimas 93
Hartmut Nassauer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucijos nesuteikia galimybės 
susipažinti su dokumentais, dėl kurių 
atskleidimo nukentėtų apsauga:

2. Institucijos nesuteikia galimybės 
susipažinti su dokumentais, dėl kurių 
atskleidimo nukentėtų apsauga:
visuomenės ar privačių interesų, susijusių 
su:
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Or. en

Pakeitimas 94
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) intelektinės nuosavybės teisių, Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teisinės pagalbos ir teismo proceso,
arbitražo ir ginčų sprendimo procedūrų,

(c) teisinės pagalbos ir teismo proceso
procedūromis, išskyrus teisines 
konsultacijas, susijusias su teisės akto 
arba bendrai taikomo teisinės galios 
neturinčio akto rengimo procedūromis,

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Teisingumo Teismas nutartimi Turco byloje, atskleidžiant informaciją, susijusią su 
teisinėmis konsultacijomis teisinių iniciatyvų metu, užtikrinamas didesnis teisėkūros proceso 
skaidrumas ir viešumas ir stiprinamos Europos piliečių demokratinės teisės.
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Pakeitimas 96
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teisinės pagalbos ir teismo proceso, 
arbitražo ir ginčų sprendimo procedūrų,

(c) teisine pagalba, nepažeidžiant didesnio 
skaidrumo reikalavimo vykstant ES teisės 
aktų arba bendro taikymo teisinės galios 
neturinčių aktų priėmimo procedūroms, 
teismo proceso, arbitražo ir ginčų 
sprendimo procedūromis,

Or. en

Pakeitimas 97
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teisinės pagalbos ir teismo proceso, 
arbitražo ir ginčų sprendimo procedūrų,

(c) teisine pagalba, rengiamai tik vykstant 
teisminio arbitražo ar ginčų sprendimo
procedūroms, kai viena iš šalių yra 
institucija;

Or. en

Pakeitimas 98
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) atrankos procedūrų objektyvumo ir 
nešališkumo.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 99
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) atrankos procedūrų objektyvumo ir 
nešališkumo.

(e) atrankos procedūrų, susijusių su 
viešaisiais pirkimais ir personalo 
įdarbinimu, objektyvumo ir nešališkumo

Or. en

Pakeitimas 100
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galimybė susipažinti su toliau 
išvardytais dokumentais  nesuteikiama, jei 
jų  atskleidimas rimtai pakenktų institucijų
sprendimų priėmimo procesui:

3. Nepažeidžiant didesnio skaidrumo 
reikalavimo vykstant ES teisės aktų arba 
bendro taikymo teisinės galios neturinčių 
aktų priėmimo procedūrai, galimybė
susipažinti su toliau išvardytais 
dokumentais nesuteikiama, jei jų 
atskleidimas rimtai pakenktų institucijų 
sprendimų priėmimo procesui:

Or. en

Pakeitimas 101
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) dokumentais, susijusiais su klausimu, (a) dokumentais, susijusiais su klausimu, 
dėl kurio nebuvo priimta sprendimo, ir 
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dėl kurio nebuvo priimta sprendimo, kuriuos atskleidus nebaigus jų rengti būti 
pakenkta konstruktyviam rezultatui;

Or. en

Pakeitimas 102
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išimtys pagal 2 ir 3 dalį taikomos, 
nebent atskleidimo reikalautų svarbesnis 
viešasis interesas. 2 dalies a punkto atveju 
manoma, kad yra svarbesnis visuomenės 
interesas atskleisti informaciją, jeigu ji 
susijusi su teršalų išmetimu į aplinką.

4. Išimtys pagal 2 ir 3 dalį taikomos, 
nebent atskleidimo reikalautų svarbesnis 
viešasis interesas. Didelis visuomenės 
interesas atskleisti dokumentus yra 
tuomet, jeigu jie parengti arba gauti ES 
teisės aktų arba bendro taikymo teisinės 
galios neturinčių aktų  priėmimo procese. 
Vertinant visuomenės interesą atskleisti 
dokumentus, ypatingą svarbą reikia teikti 
faktui, kad jie susiję su pagrindinių teisių 
apsauga ar teise gyventi sveikoje 
aplinkoje.

Or. en

Pakeitimas 103
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išimtys pagal 2 ir 3 dalį taikomos, 
nebent atskleidimo reikalautų svarbesnis 
viešasis interesas. 2 dalies a punkto atveju
manoma, kad yra svarbesnis visuomenės 
interesas atskleisti informaciją, jeigu ji 
susijusi su teršalų išmetimu į aplinką.

4. Išimtys pagal pirmiau pateiktas dalis
taikomos, nebent atskleidimo reikalautų 
svarbesnis viešasis interesas. Manoma, kad 
yra svarbesnis visuomenės interesas 
atskleisti informaciją, jeigu ji susijusi su 
teršalų išmetimu į aplinką, viešumo, 
demokratijos ir teisinės valstybės 
principais, pagrindinių teisių apsauga ir 
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ypač teise gyventi sveikoje aplinkoje.

Or. en

Pakeitimas 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išimtys pagal 2 ir 3 dalį taikomos, 
nebent atskleidimo reikalautų svarbesnis 
viešasis interesas. 2 dalies a punkto atveju 
manoma, kad yra svarbesnis visuomenės 
interesas atskleisti informaciją, jeigu ji 
susijusi su teršalų išmetimu į aplinką.

4. Išimtys pagal 2 ir 3 dalį taikomos, 
nebent atskleidimo reikalautų svarbesnis 
viešasis interesas. 2 dalies a ir d punkto 
atveju manoma, kad yra svarbesnis 
visuomenės interesas atskleisti informaciją, 
jeigu ji susijusi su teršalų išmetimu į 
aplinką, išskyrus atvejus, kai atliekami 
tyrimai, ypač susiję su galimais Bendrijos 
teisės pažeidimais.
Taikydama kitas šiame straipsnyje 
nustatytas išimtis, institucija atsižvelgia į 
viešąjį interesą, kuris tenkinamas 
atskleidžiant informaciją, ir į tai, ar ši 
informacija susijusi su teršalų išmetimu į 
aplinką, kai prašoma leisti susipažinti su 
informacija apie aplinką.

Or. en

Pakeitimas 105
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vadovaujantis Tarybos direktyva 
96/61/EC, teršalų išmetimas į aplinką yra 
medžiagų, virpesių, šilumos arba triukšmo 
tiesioginis arba netiesioginis išleidimas iš 
įrenginio pavienių arba paskleistų šaltinių 
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į orą, vandenį arba dirvą.

Or. en

Pakeitimas 106
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Viešojo pirkimo ar bendrųjų sutarčių 
tarp institucijos ir pardavėjo atskleidimas 
neįeina į 2 dalyje numatytas išimtis.

Or. en

Pakeitimas 107
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybines pareigas einančių asmenų, 
valstybės tarnautojų ir suinteresuotųjų 
asmenų atstovų vardai, pavardės, 
prievardžiai ir pareigos, susiję su jų 
profesine veikla atskleidžiami, išskyrus 
atvejus, kai tam tikromis aplinkybėmis 
šios informacijos atskleidimas neigiamai 
paveiktų tokius asmenis. Kiti asmens 
duomenys atskleidžiami laikantis teisėto 
tokių duomenų tvarkymo sąlygų, 
nustatytų EB teisės aktuose dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis.

5. Valstybines pareigas einančių asmenų, 
valstybės tarnautojų ir suinteresuotųjų 
asmenų atstovų vardai, pavardės, 
prievardžiai ir pareigos, susiję su jų 
profesine veikla atskleidžiami.

Or. en
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Pakeitimas 108
Hartmut Nassauer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybines pareigas einančių asmenų, 
valstybės tarnautojų ir suinteresuotųjų 
asmenų atstovų vardai, pavardės, 
prievardžiai ir pareigos, susiję su jų 
profesine veikla atskleidžiami, išskyrus 
atvejus, kai tam tikromis aplinkybėmis šios 
informacijos atskleidimas neigiamai 
paveiktų tokius asmenis. Kiti asmens 
duomenys atskleidžiami laikantis teisėto 
tokių duomenų tvarkymo sąlygų, nustatytų 
EB teisės aktuose dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis.

5. Institucijos skelbia valstybines pareigas 
einančių asmenų, valstybės tarnautojų ir 
suinteresuotųjų asmenų atstovų vardus, 
pavardes, prievardžius ir pareigas, 
susijusius su jų profesine veikla, išskyrus 
atvejus, kai tam tikromis aplinkybėmis šios 
informacijos atskleidimas neigiamai 
paveiktų tokius asmenis. Kiti asmens 
duomenys atskleidžiami laikantis teisėto 
tokių duomenų tvarkymo sąlygų, nustatytų 
EB teisės aktuose dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis.

Or. en

Pakeitimas 109
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
neturi būti aiškinamos kaip susijusios su 
viešojo intereso informacija, susijusia su 
Europos Sąjungos lėšų gavėjais, su kuria 
galima susipažinti vadovaujantis 
finansinio skaidrumo sistema.

Or. ro

Pagrindimas

Tokia infrmacija gali būti laikoma komercinio pobūdžio, jei lėšų gavėjai yra komercinės 
įmonės.
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Pakeitimas 110
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kalbant apie trečiųjų šalių dokumentus, 
institucija konsultuojasi su trečiąja šalimi, 
siekdama nustatyti, ar taikytina išimtis, 
numatyta 4 straipsnyje , nebent būtų 
akivaizdu, kad dokumentas gali arba 
negali būti atskleistas.

1. Kalbant apie trečiųjų šalių dokumentus, 
institucijos juos atskleidžia 
nesikonsultuodamos su dokumento 
rengėju, jei yra aišku, kad netaikytina 
jokia šiame reglamente numatyta išimtis. 
Su trečiąja šalimi konsultuojamasi tuomet, 
jei perduodama dokumentą ji paprašė, 
kad jis būtų tvarkomas specialiu būdu, 
siekiant nustatyti, ar taikytina šiame 
reglamente numatyta išimtis.

Or. en

Pakeitimas 111
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu prašymas susijęs su dokumentu, 
kurį parengė valstybė narė, išskyrus 
dokumentus, perduotus vykstant teisės 
akto arba bendro taikymo teisinės galios 
neturinčio akto priėmimo procedūrai, 
konsultuojamasi su tos valstybės narės 
valdžios institucijomis. Dokumentą turinti 
institucija atskleidžia jį, išskyrus atvejus, 
kai valstybė narė pateikia priežastis, dėl 
kurių jis turėtų likti neatskleistas, 
remdamasi išimtimis, nurodytomis 
4 straipsnyje, arba konkrečiomis savo 
teisės nuostatomis, draudžiančiomis 
atskleisti atitinkamą dokumentą. 
Institucija įvertina valstybės narės 
pateiktų priežasčių tinkamumą – kiek jos 
pagrįstos šiame reglamente nustatytomis 

2. Jeigu prašymas susijęs su dokumentu, 
kurį parengė valstybė narė, kuri veikia ne 
kaip Tarybos narė, ir jis tiesiogiai 
nesusijęs su ES teisės aktų ir politikos 
krypčių priėmimu ir įgyvendinimu, iki to 
laiko, kol pradedamas teismo procesas, 
gali būti konsultuojamasi su tos valstybės 
narės valdžios institucijomis Dokumentą 
turinti institucija atskleidžia jį, išskyrus 
atvejus, kai valstybė narė pateikia 
priežastis, dėl kurių jis turėtų likti 
neatskleistas, remdamasi išimtimis, 
nurodytomis 4 straipsnyje.
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išimtimis.

Or. en

Pakeitimas 112
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Skaidrumo principai

1. Laikantis demokratijos principų, 
nustatytų ES sutarties 6 straipsnio 1 
dalyje, ir atsižvelgiant į Teisingumo 
Teismo praktiką įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1049/2001, institucijos, ypač 
atlikdamos įstatymų leidimo funkcijas, 
įskaitant ir tuos atvejus, kai joms ši teisė 
suteikta pagal įgaliojimą, užtikrina kuo 
platesnę galimybę susipažinti su jų veikla. 
2. Dokumentai, susiję su jų teisėkūros 
programomis, išankstinėmis 
konsultacijomis su piliečių visuomene, 
poveikio vertinimu ir visi kiti 
parengiamieji dokumentai, taip pat 
dokumentai, susiję su ES politikos 
krypčių įgyvendinimu ir taikymu, ypač 
susiję su teisėkūros procesu, yra lengvai 
prieinami tarpinstituciniame tinklapyje ir 
skelbiami Europos Sąjungos oficialiojo 
leidinio specialiojoje serijoje.
3. Įgyvendinant šį reglamentą, pasiūlymai 
dėl teisės aktų, taip pat kiti ES teisės 
dokumentai turi būti aiškūs ir 
suprantami; institucijos turi susitarti dėl 
bendrų dokumentų rengimo gairių ir 
pavyzdžių, siekdamos padidinti teisinį 
tikrumą vadovaudamosi atitinkama 
Teisingumo Teismo praktika.
4. Vykstant teisėkūros procedūrai, 
kiekviena sprendimų priėmimo procese 
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dalyvaujanti institucija ar organas 
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio 
specialiojoje serijoje, taip pat bendrame 
interneto tinklapyje, kuriame atspindimas 
visas atitinkamos procedūros gyvavimo 
ciklas, skelbia visus savo 
parengiamuosius dokumentus ir visą 
informaciją, įskaitant teisines nuomones.
5. Po to, kai teisėkūros aktai priimami, jie 
skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, kaip numatyta 13 straipsnyje.
6. Remiantis lojalaus bendradarbiavimo 
principu, kuriuo grindžiami santykiai tarp 
institucijų ir valstybių narių, valstybės 
narės savo piliečiams nacionaliniu 
lygmeniu užtikrina bent jau tokį 
skaidrumo lygį, kuris užtikrinamas ES 
lygmeniu – savo oficialiuose leidiniuose 
laiku ir aiškiai skelbia nacionalinių 
priemonių, priimtų įgyvendinant 
Sąjungos institucijų aktus, tekstus ar 
nuorodas.
7. Skelbiamos bet kokios iniciatyvos ar 
dokumentai, kuriuos suinteresuotos šalys 
pateikia, siekdamos kokiu nors būdu 
daryti įtaką sprendimų priėmimo 
procesui.
8. Institucijos susitaria dėl bendro 
tarpinstitucinio registro, kuriame pateikti 
visi lobistai ir kitos suinteresuotos šalys.

Or. en

Pakeitimas 113
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paraiška dėl galimybės susipažinti su 
dokumentu nagrinėjama  nedelsiant. 
Pareiškėjui  išsiunčiamas patvirtinimas 
apie paraiškos gavimą. Per 15 darbo dienų 

1. Paraiška dėl galimybės susipažinti su 
dokumentu nagrinėjama  nedelsiant. 
Pareiškėjui  išsiunčiamas patvirtinimas 
apie paraiškos gavimą. Ne ilgiau kaip per
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nuo paraiškos užregistravimo, institucija 
arba duoda leidimą susipažinti su 
dokumentu ir per tą laikotarpį suteikia 
tokią galimybę pagal 10 straipsnį, arba 
pareiškėjui raštu nurodo visiško arba 
dalinio atsisakymo priežastį bei informuoja 
jį apie jo teisę pateikti pakartotinę paraišką 
pagal šio straipsnio 4dalį.

15 darbo dienų nuo paraiškos 
užregistravimo, institucija arba duoda 
leidimą susipažinti su dokumentu ir per tą 
laikotarpį suteikia tokią galimybę pagal 
10 straipsnį, arba pareiškėjui raštu nurodo 
visiško arba dalinio atsisakymo priežastį 
bei informuoja jį apie jo teisę pateikti 
pakartotinę paraišką pagal šio straipsnio 
4dalį.

Or. ro

Pagrindimas

Įvairūs nustatyti terminai turi būti suprantami kaip ilgiausiais galimas laikotarptis.

Pakeitimas 114
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ypatingais atvejais, pavyzdžiui, jei 
prašoma labai ilgo dokumento arba 
paraiška susijusi su labai dideliu 
dokumentų skaičiumi, straipsnio 1 dalyje 
numatytas terminas gali būti pratęstas 
15 darbo dienų, su sąlyga, kad pareiškėjui 
pranešama iš anksto ir nurodomos 
konkrečios priežastys.

2. Ypatingais atvejais, pavyzdžiui, jei 
prašoma labai ilgo dokumento arba 
paraiška susijusi su labai dideliu 
dokumentų skaičiumi, straipsnio 1 dalyje 
numatytas terminas gali būti pratęstas ne 
ilgiau kaip 15 darbo dienų, su sąlyga, kad 
pareiškėjui pranešama iš anksto ir 
nurodomos konkrečios priežastys.

Or. ro

Pagrindimas

Įvairūs nustatyti terminai turi būti suprantami kaip ilgiausiais galimas laikotarptis.
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Pakeitimas 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visiško arba dalinio atsisakymo atveju 
pareiškėjas gali per 15 darbo dienų nuo 
institucijos atsakymo gavimo pateikti 
pakartotinę paraišką, prašydamas, kad 
institucija dar kartą peržiūrėtų savo 
poziciją.

3. Visiško arba dalinio atsisakymo atveju, 
jei pareiškėjas abejoja, ar bus tikrai 
pažeisti susiję interesai, ir (arba) teigia, 
jog atskleidimo reikalauja svarbesnis 
visuomenės interesas, pareiškėjas gali 
prašyti Europos ombudsmeno pateikti 
nepriklausomą nuomonę ir objektyvų 
požiūrį interesų pažeidimo ir (arba) 
svarbesnio visuomenės intereso klausimu.
Jei Europos ombudsmenui pateikus 
nuomonę institucija patvirtina visišką 
arba dalinį atsisakymą, pareiškėjas gali 
per 15 darbo dienų nuo institucijos 
atsakymo gavimo pateikti pakartotinę 
paraišką, prašydamas, kad institucija dar 
kartą peržiūrėtų savo poziciją.

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnio 3 dalis pakeista siekiant įtraukti procedūrą, taikomą tais atvejais, kai pareiškėjas 
abejoja dėl to, ar tikrai pažeisti susiję interesai, ir (arba) teigia, jog atskleidimo reikalauja 
svarbesnis visuomenės interesas. Ombudsmenas gali įvertinti žalos klausimą ar svarbesnį 
visuomenį interesą ir apie tai pranešti institucijai ir pareiškėjui.

Pakeitimas 116
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visiško arba dalinio atsisakymo atveju 
pareiškėjas gali per 15 darbo dienų nuo 
institucijos atsakymo gavimo pateikti 
pakartotinę paraišką, prašydamas, kad 

3. Visiško arba dalinio atsisakymo atveju 
pareiškėjas gali ne ilgiau kaip per 15 darbo 
dienų nuo institucijos atsakymo gavimo 
pateikti pakartotinę paraišką, prašydamas, 
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institucija dar kartą peržiūrėtų savo 
poziciją.

kad institucija dar kartą peržiūrėtų savo 
poziciją.

Or. ro

Pagrindimas

Įvairūs nustatyti terminai turi būti suprantami kaip ilgiausiais galimas laikotarptis.

Pakeitimas 117
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pakartotinė paraiška nagrinėjama 
nedelsiant. Per 30  darbo dienų nuo tokios 
paraiškos užregistravimo, institucija arba 
duoda leidimą susipažinti su dokumentu ir 
per tą laikotarpį suteikia tokią galimybę 
pagal 10 straipsnį, arba pareiškėjui raštu 
nurodo visiško arba dalinio atsisakymo 
priežastį. Visiško arba dalinio atsisakymo 
atveju institucija informuoja pareiškėją 
apie tai, kokiomis priemonėmis jis gali 
ginti savo teises.

1. Pakartotinė paraiška nagrinėjama 
nedelsiant. Ne ilgiau kaip 30  darbo dienų 
nuo tokios paraiškos užregistravimo, 
institucija arba duoda leidimą susipažinti 
su dokumentu ir per tą laikotarpį suteikia 
tokią galimybę pagal 10 straipsnį, arba 
pareiškėjui raštu nurodo visiško arba 
dalinio atsisakymo priežastį. Visiško arba 
dalinio atsisakymo atveju institucija
informuoja pareiškėją apie tai, kokiomis 
priemonėmis jis gali ginti savo teises.

Or. ro

Pagrindimas

Įvairūs nustatyti terminai turi būti suprantami kaip ilgiausiais galimas laikotarptis.
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Pakeitimas 118
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ypatingais atvejais, pavyzdžiui, jei 
prašoma labai ilgo dokumento arba 
paraiška susijusi su labai dideliu 
dokumentų skaičiumi, straipsnio 1 dalyje 
numatytas terminas gali būti 15 darbo 
dienų pratęstas su sąlyga, kad pareiškėjui 
pranešama iš anksto ir nurodomos 
konkrečios priežastys.

2. Ypatingais atvejais, pavyzdžiui, jei 
prašoma labai ilgo dokumento arba 
paraiška susijusi su labai dideliu 
dokumentų skaičiumi, straipsnio 1 dalyje 
numatytas terminas gali būti ne ilgiau kaip
15 darbo dienų pratęstas su sąlyga, kad 
pareiškėjui pranešama iš anksto ir 
nurodomos konkrečios priežastys.

Or. ro

Pagrindimas

Įvairūs nustatyti terminai turi būti suprantami kaip ilgiausiais galimas laikotarptis.

Pakeitimas 119
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Institucijos tarnautojo, atsakingo už 
šio reglamento nuostatų taikymą, 
atsisakymas tenkinti paraišką arba jos 
atmetimas nepaaiškinus laikomas 
pažeidimu ir už jį numatoma drausminė 
atsakomybė.

Or. ro

Pagrindimas

Turi būti numatytos tam tikros garantijos, užtikrinančios, kad būtų galima praktiškai naudotis 
teise susipažinti su dokumentais.
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Pakeitimas 120
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Jei, gavus informacijos, pareiškėjas prašo 
naujos informacijos apie institucijos 
dokumentus, paraiška turi būti 
nagrinėjama kaip nauja paraiška, o 
atsakymas siunčiamas vadovaujantis 7 ir 
8 straipsniais. Asmenys, atliekantys 
tyrimus ir tyrinėjimus asmeniniais ar 
profesiniais tikslais, turi turėti galimybę 
susipažinti su valdžios institucijų ar 
institucijų turimais dokumentais.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina nustatyti taisykles, reglamentuojančias atvejus, kai pareiškėjas nori gauti papildomos 
informacijos.

Pakeitimas 121
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Informacija, kuria skatinamas ar 
slepiamas teisės pažeidimas, padarytas 
asmens ar institucijos, gali būti neįtraukta 
į slapto pobūdžio dokumentų kategoriją. 

Or. ro
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Pagrindimas

Tokie dokumentai gali būti neįtraukiami į kategoriją dokumentų, kuriems netaikomas 
visuomenės galimybės susipažinti su dokumentais reikalavimas.

Pakeitimas 122
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dokumentai pateikiami turima versija  ir 
forma (įskaitant elektroniniu būdu), arba 
alternatyviu formatu, pavyzdžiui, Brailio 
raštu, stambiais rašmenimis arba įrašo 
forma  , visiškai atsižvelgiant į pareiškėjo
pageidavimus.

3. Dokumentai pateikiami turima versija  ir 
forma (įskaitant elektroniniu būdu), arba 
alternatyviu formatu, pavyzdžiui, Brailio 
raštu, stambiais rašmenimis arba įrašo 
forma, visiškai atsižvelgiant į pareiškėjo 
pageidavimus ir į technologijos 
neutralumo reikalavimą.

Or. en

Pakeitimas 123
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Galimybė susipažinti su dokumento 
turiniu turi būti suteikiama 
nediskriminuojant s dėl silpnos regos, 
darbo kalbos ar operacinės sistemos 
platformos. Institucijos turi numatyti 
realią galimybę pareiškėjui susipažinti su 
dokumentų turiniu be techninės 
diskriminacijos.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šiuo reglamentu nenukrypstama nuo 
konkrečių sąlygų, reglamentuojančių 
galimybę susipažinti su dokumentais, 
nustatytų EB arba nacionalinės teisės 
aktuose, pvz., mokesčio mokėjimo. 
1049/2001 (pritaikytas)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 125
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šiuo reglamentu nenukrypstama nuo 
konkrečių sąlygų, reglamentuojančių 
galimybę susipažinti su dokumentais, 
nustatytų EB arba nacionalinės teisės 
aktuose, pvz., mokesčio mokėjimo. 
1049/2001 (pritaikytas)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 126
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti piliečių teisių pagal šį 
reglamentą veiksmingumą, kiekviena 
institucija suteikia visuomenei galimybę 

1. Siekiant užtikrinti piliečių teisių pagal šį 
reglamentą veiksmingumą, kiekviena 
institucija suteikia visuomenei galimybę 
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susipažinti su jos dokumentų registru. susipažinti su visų jos dokumentų registru.
Registras turėtų būti prieinamas 
elektroniniu būdu. 

a) Registras turėtų būti prieinamas 
elektroniniu būdu.

Nuorodos į dokumentus registre įrašomos 
nedelsiant.

b) Nuorodos į dokumentus registre 
įrašomos nedelsiant.

c) Institucijų registrų sąsajos turi būti 
lengvos naudoti, pateiktos visų valstybių 
narių kalbomis ir atitikti sąveikos, 
technologijos neutralumo ir prieigos be 
kliūčių principus.
d) Registruose pateikiamos paprastos,
statinės nuolatinės nuorodos į sukauptus 
dokumentus.
e) Kiek tai įmanoma, institucijos numato 
pakartotiną naudojimąsi elektroninio 
registro pradiniais kodais pagal Europos 
Sąjungos viešąją licenciją.
f) Kiek įmanoma, su registruose pateiktais 
elektroniniais tekstiniais dokumentais turi 
būti galima susipažinti naudojant 
tarptautinius standartus, kaip antai 
ISO/IEC 32000:2008, ISO/IEC 
26300:2006, ISO/IEC 15445:2000 ar 
naujesnes versijas.
g) Iki ... *institucijos parengia bendrą 
savo dokumentų registrų sąsają ir vieną 
tiesioginę prieigą prie dokumentų. 
* OL: vieni metai nuo šio reglamento priėmimo 
datos.

Or. en

Pakeitimas 127
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucijos nedelsdamos imasi 
priemonių sukurti  registrą, kuris pradėtų 
veikti nuo 2002 m. birželio 3 d.

3. Be to, Europos Parlamentas sukuria 
Parlamento veiklos registrą ir užtikrina 
reikiamą viešumą bei prieigą prie 
informacijos, inter alia, susijusios su 
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narių veikla, dalyvavimu ir lankomumu, 
naudojimusi išmokomis ir finansinių 
interesų deklaracijomis. Visos institucijos, 
kurioms taikomas šis reglamentas, 
siekdamos užtikrinti Europos Sąjungos 
atskaitomybę ir teisėtumą, sukuria 
panašius registrus.

Or. en

Pakeitimas 128
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis 4 ir 9 straipsnio nuostatų,
visuomenei  turėtų būti tiesiogiai 
prieinami, dokumentai, parengti arba gauti 
ES teisės  aktų arba bendro taikymo 
teisinės galios neturinčių aktų  priėmimo 
procese .

1. Institucijos sudaro galimybes, kad 
dokumentai būtų tiesiogiai prieinami 
visuomenei elektroniniu būdu arba per 
registrą, ypač dokumentai, parengti arba 
gauti ES teisės aktų arba bendro taikymo 
teisinės galios neturinčių aktų priėmimo 
procese 

Or. en

Pakeitimas 129
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kur įmanoma, užtikrinama tiesioginė 
elektroninė prieiga prie dokumentų  , ypač 
susijusių su politikos arba strategijos 
plėtojimu  .

2. Iš esmės užtikrinama tiesioginė 
elektroninė prieiga prie dokumentų, ypač 
susijusių su politikos arba strategijos 
plėtojimu arba jų įgyvendinimu.

Or. en
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Pakeitimas 130
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 12 – paragraph 4

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena institucija savo darbo tvarkos 
taisyklėse apibrėžia su kokiais kitų 
kategorijų dokumentais visuomenė gali 
tiesiogiai susipažinti. 1049/2001 
(pritaikytas)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 131
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Viešumo ir geresnės dokumentacijos 

principai
1. Kiekviena institucija užtikrina reikiamą 
savo veiklos viešumą ir galimybę 
susipažinti su informacija ir dokumentais, 
susijusiais su jos veikla, atsižvelgiant į:
a) darbotvarkes ir elektroninius 
kalendorius,
b) darbo tvarkos taisykles ir 
administracines procedūras,
c) darbo grupes,
d) patariamųjų grupių, pvz. Europos 
Komisijos aukšto lygio grupių, sudėtį ir 
institucijos parengtų tyrimų autorius,
e) klausymų, posėdžių, konferencijų ir  
suinteresuotųjų šalių garso ir vaizdo 
perdavimus ir įrašus,
f) neutralių technologijų duomenų 
formato naudojimą ir aktyvią paramą 
siekiant užtikrinti prieigą be kliūčių.
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2. Visi institucijos parengti ir oficialiai 
persiųsti vienam arba daugiau gavėjų 
arba institucijos gauti dokumentai 
registruojami bent jau vidaus registre.
3. Kiek tai įmanoma, institucijos turėtų 
sudaryti galimybes visuomenei susipažinti 
su jų dokumentams naudojamų formatų 
specifikacijomis ir protokolais bei 
užtikrinti įgyvendinimą ir naudojimą be 
apribojimų ar diskriminacijos.
4. Institucijos turi dokumentais patvirtinti, 
kad laikosi 3 dalies.

Or. en

Pakeitimas 132
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Nuobaudos

Jei institucija, gavusi konkretų prašymą 
susipažinti su dokumentais, nevykdo 
šiame reglamente nustatytų 
įsipareigojimų,, pareiškėjas automatiškai 
įgyja teisę susipažinti su prašomais 
dokumentais.
Jeigu pareigūnas ar kitas institucijų 
tarnautojas tyčia ar per aplaidumą 
nevykdo šiame reglamente nustatytų 
įsipareigojimų, pagal Europos Bendrijų 
pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygas ir institucijų vidaus taisykles jam 
gali būti taikoma drausminė priemonė.

Or. en
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Pakeitimas 133
Hartmut Nassauer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Institucijos skelbia savo organizacinę 
struktūrą ir nurodo vidinių skyrių 
funkcijas.

Or. en

Pakeitimas 134
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucijos įsteigia tarpinstitucinį 
komitetą, kuris nustatytų geriausią 
administracinę patirtį  , spręstų galimus 
konfliktus bei aptartų tolesnį visuomenės 
teisės susipažinti su dokumentais 
plėtojimą.

2. Institucijos įsteigia tarpinstitucinį 
komitetą pagal 255 straipsnį, kuris 
nustatytų geriausią administracinę patirtį ir 
ja dalintųsi, nustatytų kliūtis susipažinti ir 
naudotis informacija bei nepaskelbtus 
duomenų šaltinius, spręstų galimus 
konfliktus, skatintų sąveiką, registrų 
pakartotiną naudojimą ir sujungimą, 
standartizuotą dokumentų kodavimą 
remiantis Europos standartų 
organizacijomis, vieno bendro ES portalo 
kūrimą siekiant užtikrinti galimybę 
susipažinti su visais ES dokumentais, bei 
aptartų tolesnį visuomenės teisės 
susipažinti su dokumentais plėtojimą.

Or. en
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Pakeitimas 135
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Institucijos konsultuojasi su 
naudotojais prieigos prie jos dokumentų 
paslaugų klausimais siekdamos geriau 
tenkinti realius naudotojų poreikius.

Or. en

Pakeitimas 136
Marco Cappato

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Dokumentų atgaminimas

Šiuo reglamentu nepažeidžiamos jokios 
galiojančios autorinių teisių normos, 
kurios gali riboti trečiosios šalies teisę 
gauti dokumentų kopijas arba  atgaminti
arba naudoti paviešintus  dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nepažeidžiamos jokios 
galiojančios autorinių teisių normos, kurios 
gali riboti trečiosios šalies teisę gauti 

Šiuo reglamentu nepažeidžiamos jokios 
galiojančios autorių teisių normos, kurios 
gali riboti trečiosios šalies teisę atgaminti 
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dokumentų kopijas arba  atgaminti  arba 
naudoti paviešintus  dokumentus.

arba naudoti paviešintus dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė 16 straipsnio formuluotė yra geresė už Komisijos pasiūlytis pakeitimus.
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