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Poprawka 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Publiczny dostęp do dokumentów jest 
podstawą dobrej praktyki 
administracyjnej. Dalszym krokiem jest 
zapewnienie poprawy pracy instytucji 
poprzez zagwarantowanie wzajemnego 
dostępu do dokumentów każdej z nich. 
Należy zawrzeć porozumienie 
międzyinstytucjonalne, które będzie miało 
na celu zwiększenie przejrzystości i 
dostępności dokumentów.

Or. en

Poprawka 64
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Rada i Komisja działają zgodnie z 
przysługującymi im uprawnieniami 
legislacyjnymi, gdy - wspólnie z 
Parlamentem Europejskim, na podstawie 
odnośnych przepisów traktatów, nawet na 
mocy delegowanych uprawnień -
przyjmują przepisy ogólne prawnie 
wiążące w państwach członkowskich lub 
wiążące dla tych państw, w postaci 
rozporządzeń, dyrektyw, decyzji ramowych 
lub decyzji.

Or. en
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Poprawka 65
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Instytucje UE działają zgodnie z 
posiadanymi uprawnieniami 
legislacyjnymi, gdy przyjmują na 
podstawie odnośnych przepisów traktatów 
prawnie wiążące przepisy o ogólnym 
zakresie.

Or. en

Poprawka 66
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W odniesieniu do ujawniania danych 
osobowych, należy wyraźnie powiązać 
niniejsze rozporządzenie z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o 
ochronie osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych.

(10) Wspólnotowe instytucje i organy 
powinny przetwarzać dane osobowe w 
pełnym poszanowaniu praw osób, których 
informacje te dotyczą zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z 
dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje
i organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych.

Or. en
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Poprawka 67
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Szerszy dostęp do dokumentów 
powinien być udzielony w przypadkach 
gdy instytucje sprawują władzę 
prawodawczą, także na mocy 
delegowanych uprawnień, przy 
jednoczesnym zadbaniu o zachowanie 
przez instytucje możliwości skutecznego 
podejmowania decyzji. Dokumenty takie
powinny być dostępne bezpośrednio w 
maksymalnym możliwym zakresie.

(12) Zgodnie z demokratycznymi 
zasadami określonymi w art. 6 ust. 1 
Traktatu WE i z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001,
szerszy dostęp do dokumentów powinien 
być udzielony w przypadkach, gdy 
instytucje sprawują władzę prawodawczą, 
także na mocy delegowanych uprawnień.
Teksty prawne powinny być sporządzane 
w sposób jasny i zrozumiały1 

i publikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny uzgodnić, 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 
lepsze praktyki stanowienia prawa, 
modele i techniki sporządzania 
dokumentów oraz rozwiązania techniczne 
umożliwiające śledzenie cyklu życia 
dokumentów roboczych oraz 
udostępnianie ich instytucjom i organom 
włączonym w daną procedurę, a także 
powinny publikować je w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.
Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 22 
grudnia 1998 r. w sprawie wspólnych wytycznych 
dotyczących jakości prawodawstwa wspólnotowego 
(Dz.U. C 73 z 17.3.1999, s. 1).

Or. en
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Poprawka 68
Hartmut Nassauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Dokumenty dotyczące procedur 
nielegislacyjnych, takie jak wiążące środki 
o specyficznym zakresie lub wnioski, 
zalecenia lub rezolucje powinny być łatwo 
dostępne zgodnie z zasadą dobrej 
administracji przewidzianą w art. 41 
karty, chroniąc jednocześnie skuteczność 
procesu podejmowania decyzji przez 
instytucje, zapewniając ochronę prawnych 
interesów osób prywatnych np. w 
sprawach z zakresu prawa konkurencji i 
karteli oraz w ramach procedur zamówień 
publicznych i selekcji, a także praw osób, 
których informacje dotyczą, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) 1049/01. 

Or. en

Poprawka 69
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zasadniczo wszelkie dokumenty 
instytucji powinny być publicznie 
dostępne. Jednakże w niektórych 
wypadkach należy chronić interes 
prywatny i publiczny za pomocą wyjątków.
Instytucje powinny być uprawnione do 
ochrony swoich wewnętrznych konsultacji 
i rozważań tam, gdzie niezbędne jest
zabezpieczenie ich zdolności do pełnienia 
powierzonych im zadań. Przy 
ustanawianiu wyjątków instytucje 
powinny wziąć pod uwagę zawarte w 

(17) Zasadniczo wszelkie dokumenty 
instytucji oraz dokumenty związane z ich 
działalnością powinny być rejestrowane i
publicznie dostępne. Jednakże, niezależnie 
od kontroli sprawowanej przez Parlament 
Europejski, dostępu do całego dokumentu 
lub jego części można odmówić w związku 
z ochroną interesu prywatnego i 
publicznego, mając na uwadze fakt, że
instytucje są uprawnione do ochrony 
swoich wewnętrznych konsultacji i 
rozważań tam, gdzie jest to niezbędne dla 
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prawodawstwie wspólnotowym zasady 
dotyczące ochrony danych osobowych we 
wszelkich obszarach działalności Unii.

zabezpieczenia ich zdolności do pełnienia 
powierzonych im zadań.

Or. en

Poprawka 70
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Wszelkie zasady dotyczące dostępu do 
dokumentów instytucji powinny być 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

(18) Zgodnie z art. 255 ust. 2 Traktatu 
WE rozporządzenie to wyszczególnia 
ogólne zasady i ograniczenia mające 
zastosowanie do prawa dostępu do 
dokumentów ze względu na interes 
publiczny lub prywatny, których powinny
przestrzegać wszelkie inne zasady UE.

Or. en

Poprawka 71
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Wszelkie zasady dotyczące dostępu do 
dokumentów instytucji powinny być 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

(18) Wszelkie zasady dotyczące dostępu do 
dokumentów instytucji powinny być 
zgodne z zasadami niniejszego 
rozporządzenia, ponieważ wdraża ono art. 
255 ust. 2 Traktatu WE.

Or. en
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Poprawka 72
Hartmut Nassauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zapewnienia, że prawo 
dostępu jest w pełni poszanowane, należy 
zastosować dwustopniową procedurę 
administracyjną, z dodatkową 
możliwością postępowania sądowego lub 
skargi do rzecznika praw obywatelskich.

(19) W celu zapewnienia, że prawo 
dostępu obywateli jest w pełni 
poszanowane i łatwiejsze:

- teksty związane z procedurą legislacyjną 
powinny być dostępne w formie 
elektronicznej w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, 
- inne dokumenty lub przynajmniej 
stosowne odniesienia powinny być 
dostępne za pośrednictwem rejestru 
instytucji. Jeśli chodzi o dostęp do 
dokumentów, które nie są bezpośrednio 
dostępne lub sklasyfikowane, należy 
zastosować dwustopniową procedurę 
administracyjną.
Odmowa instytucji może być przedmiotem 
skargi w sądzie lub skargi do 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

Or. en

Poprawka 73
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) ba) ustanowienie wspólnych zasad 
dotyczących ponownego wykorzystania 
informacji i dokumentów znajdujących się 
w posiadaniu instytucji poprzez wdrożenie 
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odpowiednio zasad określonych w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2003/98/WE w sprawie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego*.
* Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 90.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten jest spójny z poprawką 17 w projekcie sprawozdania i ma na celu nałożenie na 
instytucje UE obowiązku ponownego publicznego wykorzystania informacji UE, zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/98/WE z dnia 17 listopada 2003 r. w 
sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i z pkt 15 „zalecenia 
dotyczącego wspierania i stosowania wielojęzyczności i powszechnego dostępu do 
cyberprzestrzeni”, przyjętego przez Konferencję Generalną UNESCO podczas jej 32. 
posiedzenia (październik 2003 r.).

Poprawka 74
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Beneficjenci i zakres stosowania Beneficjenci

Or. en

Poprawka 75
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Beneficjenci i zakres stosowania Beneficjenci

Or. en
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Poprawka 76
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich dokumentów przechowywanych 
przez instytucje, mianowicie  dokumentów 
sporządzanych lub otrzymywanych przez 
nie i pozostających w ich posiadaniu 
dotyczących kwestii związanych z 
obszarami polityki, działalnością i 
decyzjami należącymi do ich zakresu 
odpowiedzialności  , we wszystkich 
obszarach działalności Unii Europejskiej. 
1049/2001 (dostosowany)

skreślony

Or. en

Poprawka 77
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich dokumentów przechowywanych 
przez instytucje, mianowicie  dokumentów 
sporządzanych lub otrzymywanych przez 
nie i pozostających w ich posiadaniu
dotyczących kwestii związanych z 
obszarami polityki, działalnością i 
decyzjami należącymi do ich zakresu 
odpowiedzialności, we wszystkich 
obszarach działalności Unii Europejskiej.
1049/2001 (dostosowany)

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich dokumentów przechowywanych 
przez instytucje, czyli dokumentów 
sporządzanych lub otrzymywanych przez 
nie i pozostających w ich posiadaniu, we 
wszystkich obszarach działalności Unii 
Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 78
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla art. 4 i 9, 
dokumenty zostają udostępnione 
publicznie po otrzymaniu pisemnego 
wniosku lub bezpośrednio w formie 
elektronicznej lub poprzez rejestr. W 
szczególności dokumenty sporządzone lub 
otrzymane w trybie procedury 
prawodawczej zostają bezpośrednio 
udostępnione zgodnie z art. 12.

skreślony

Or. en

Poprawka 79
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla art. 4 i 9,
dokumenty zostają udostępnione 
publicznie po otrzymaniu pisemnego 
wniosku lub bezpośrednio w formie 
elektronicznej lub poprzez rejestr. W 
szczególności dokumenty sporządzone lub 
otrzymane w trybie procedury 
prawodawczej zostają bezpośrednio 
udostępnione zgodnie z art. 12.

3. Dokumenty zostają udostępnione 
publicznie w formie elektronicznej w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
w oficjalnym rejestrze instytucji lub po 
otrzymaniu pisemnego wniosku. 
Dokumenty sporządzone lub otrzymane w 
trybie procedury prawodawczej zostają 
bezpośrednio udostępnione zgodnie z 
art. 5a.

Or. en
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Poprawka 80
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dokumenty poufne określone w art. 9 
ust. 1 podlegają specjalnemu traktowaniu 
zgodnie z tym artykułem.

skreślony

Or. en

Poprawka 81
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do dokumentów przedłożonych sądom 
przez strony niebędące instytucjami.

skreślony

Or. en

Poprawka 82
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla szczególnych praw 
dostępu do dokumentów przysługujących 
osobom zainteresowanym ustanowionych 
prawem WE, dokumenty należące do akt 
administracyjnych postępowania 
wyjaśniającego lub procedur dotyczących 
aktu o indywidualnym zakresie 
zastosowania nie są udostępniane 
publicznie do czasu zamknięcia 

2. Bez uszczerbku dla szczególnych praw 
dostępu do dokumentów przysługujących 
osobom zainteresowanym ustanowionych 
prawem WE i zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości, dokumenty 
należące do akt administracyjnych 
postępowania wyjaśniającego w zakresie 
prawa konkurencji lub ochrony handlu 
lub procedur dotyczących aktu o 
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postępowania wyjaśniającego lub 
ostatecznego wejścia w życie aktu. 
Dokumenty zawierające informacje 
zgromadzone lub uzyskane od osób 
fizycznych lub prawnych przez instytucję 
w ramach takich postępowań 
wyjaśniających nie są udostępniane 
publicznie. 1049/2001 (dostosowany)

indywidualnym zakresie zastosowania nie 
są udostępniane publicznie do czasu 
zamknięcia postępowania wyjaśniającego 
lub ostatecznego wejścia w życie aktu. 
Dokumenty zawierające informacje 
zgromadzone lub uzyskane od osób 
fizycznych lub prawnych przez instytucję 
w ramach takich postępowań 
wyjaśniających nie są udostępniane 
publicznie. 1049/2001 (dostosowany)

Or. en

Poprawka 83
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw publicznego dostępu do dokumentów 
przechowywanych przez instytucje, które 
mogą wynikać z instrumentów prawa 
międzynarodowego czy aktów instytucji 
wprowadzających je w życie.

skreślony

Or. en

Poprawka 84
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw publicznego dostępu do dokumentów 
przechowywanych przez instytucje, które 
mogą wynikać z instrumentów prawa 
międzynarodowego czy aktów instytucji 
wprowadzających je w życie.

7. Niniejsze rozporządzenie nie narusza
większych praw publicznego dostępu do 
dokumentów przechowywanych przez 
instytucje, które mogą wynikać z 
instrumentów prawa międzynarodowego 
czy aktów instytucji wprowadzających je w 
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życie, albo z ustawodawstwa państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 85
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze, 
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako nagranie dźwiękowe, wizualne 
czy audiowizualne) sporządzone przez 
instytucję lub formalnie przekazane 
jednemu lub większej liczbie odbiorców 
lub w inny sposób zarejestrowane lub 
otrzymane przez instytucję;  dane zawarte 
w elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania i 
pobierania danych stanowią dokumenty, 
jeżeli można je pobrać w formie wydruku
lub kopii elektronicznej z wykorzystaniem 
dostępnych narzędzi eksploatacji systemu ;

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze, 
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako dźwięk, nagranie wizualne czy 
audiowizualne) dotyczące kwestii 
związanych z polityką, działalnością i 
decyzjami podlegającymi 
odpowiedzialności danej instytucji; 
informacje zawarte w elektronicznych 
systemach magazynowania, przetwarzania 
i pobierania danych (w tym w systemach 
zewnętrznych wykorzystywanych w pracy 
instytucji) stanowią dokument lub
dokumenty, jeżeli można je pobrać w 
formie jednego lub kilku wydruków lub
kopii elektronicznych z wykorzystaniem
racjonalnie dostępnych narzędzi 
eksploatacji systemu. Instytucja, która 
zamierza stworzyć nowy elektroniczny 
system magazynowania lub w znacznym 
stopniu zmienić istniejący system powinna 
uwzględnić skutki dla prawa dostępu 
gwarantowanego przez niniejsze 
rozporządzenie i postępować tak, aby 
promować cel przejrzystości;
Funkcje pobierania informacji 
przechowywanych przez instytucje w 
elektronicznych systemach 
magazynowania należy dostosować tak, 
aby spełniały potrzeby związane z 
powtarzającymi się wnioskami ze strony 
publicznych użytkowników, które nie 
mogą być zrealizowane za pomocą 
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dotychczas dostępnych narzędzi 
eksploatacji systemu;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zapewnić, że w przypadku gdy powtarzające się wnioski publicznych 
użytkowników nie mogą zostać zrealizowane za pomocą dotychczas istniejących narzędzi 
związanych z bazami danych instytucji, instytucje rozważą kwestię najlepszego sposobu 
zrealizowania tych wniosków.

Poprawka 86
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze, 
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako nagranie dźwiękowe, wizualne 
czy audiowizualne) sporządzone przez 
instytucję lub formalnie przekazane 
jednemu lub większej liczbie odbiorców 
lub w inny sposób zarejestrowane lub 
otrzymane przez instytucję; dane zawarte 
w elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania i 
pobierania danych stanowią dokumenty, 
jeżeli można je pobrać w formie wydruku 
lub kopii elektronicznej z wykorzystaniem 
dostępnych narzędzi eksploatacji 
systemu ;

a) "dokument" oznacza wszelkie
informacje, dane lub treści (tekst, dźwięk, 
materiał wizualny lub audiowizualny, 
dane i instrukcje systemów przetwarzania 
danych) bez względu na nośnik -
materialny czy magazynowanie 
elektroniczne - dotyczące kwestii 
związanych z polityką, działalnością i 
decyzjami podlegającymi 
odpowiedzialności danej instytucji, w tym 
informacje zawarte w elektronicznych 
systemach magazynowania, przetwarzania 
i pobierania danych (włącznie z 
zewnętrznymi systemami 
wykorzystywanymi w pracy instytucji).

Instytucja, która zamierza stworzyć nowy 
elektroniczny system magazynowania lub 
w znacznym stopniu zmienić istniejący 
system powinna dokonać oceny 
prawdopodobnych skutków dla prawa 
dostępu gwarantowanego przez niniejsze 
rozporządzenie i postępować tak, aby 
promować cel, jakim jest przejrzystość;
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Poprawka 87
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze, 
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako nagranie dźwiękowe, wizualne 
czy audiowizualne) sporządzone przez 
instytucję lub formalnie przekazane 
jednemu lub większej liczbie odbiorców 
lub w inny sposób zarejestrowane lub 
otrzymane przez instytucję; dane zawarte 
w elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania i 
pobierania danych stanowią dokumenty, 
jeżeli można je pobrać w formie wydruku
lub kopii elektronicznej z wykorzystaniem 
dostępnych narzędzi eksploatacji systemu ;

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze, 
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako nagranie dźwiękowe, wizualne 
czy audiowizualne) sporządzone przez 
instytucję lub formalnie przekazane 
jednemu lub większej liczbie odbiorców 
lub w inny sposób zarejestrowane lub 
otrzymane przez instytucję; informacje
zawarte w elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania i 
pobierania danych (w tym w zewnętrznych 
systemach wykorzystywanych w pracy 
instytucji) stanowią dokument lub
dokumenty, jeżeli można je pobrać w 
formie jednego lub kilku wydruków lub
kopii elektronicznych z wykorzystaniem
racjonalnie dostępnych narzędzi 
eksploatacji systemu. Instytucja, która 
zamierza stworzyć nowy elektroniczny 
system magazynowania lub w znacznym 
stopniu zmienić istniejący system powinna 
dokonać oceny prawdopodobnych 
skutków dla prawa dostępu 
gwarantowanego przez niniejsze 
rozporządzenie i postępować tak, aby 
promować cel, jakim jest przejrzystość;

Or. en



AM\761528PL.doc 17/44 PE418.177v01-00

PL

Poprawka 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze,
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako nagranie dźwiękowe, wizualne 
czy audiowizualne) sporządzone przez 
instytucję lub formalnie przekazane 
jednemu lub większej liczbie odbiorców 
lub w inny sposób zarejestrowane lub 
otrzymane przez instytucję; dane zawarte 
w elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania i 
pobierania danych stanowią dokumenty, 
jeżeli można je pobrać w formie wydruku 
lub kopii elektronicznej z wykorzystaniem 
dostępnych narzędzi eksploatacji systemu ;

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze
lub przechowywane w formie 
elektronicznej czy jako nagranie 
dźwiękowe, wizualne czy audiowizualne); 
dane zawarte w elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania i 
pobierania danych stanowią dokumenty, 
jeżeli można je pobrać w formie wydruku 
lub kopii elektronicznej z wykorzystaniem 
dostępnych narzędzi eksploatacji systemu. 
Kompilację danych zawartych w 
elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania i 
pobierania danych uważa się jednak za
będącą w posiadaniu instytucji jedynie 
wówczas, jeżeli instytucja może ją 
udostępnić za pomocą zwykłych środków;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „dokumentu” w proponowanym brzmieniu jest zbyt wąska. Dokument byłby 
„dokumentem” jedynie w rozumieniu rozporządzenia, jeżeli byłby formalnie przekazany lub 
zarejestrowany w inny sposób.

Poprawka 89
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze, 
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako nagranie dźwiękowe, wizualne 

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze, 
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako nagranie dźwiękowe, wizualne 
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czy audiowizualne) sporządzone przez 
instytucję lub formalnie przekazane 
jednemu lub większej liczbie odbiorców 
lub w inny sposób zarejestrowane lub 
otrzymane przez instytucję; dane zawarte 
w elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania i 
pobierania danych stanowią dokumenty, 
jeżeli można je pobrać w formie wydruku 
lub kopii elektronicznej z wykorzystaniem 
dostępnych narzędzi eksploatacji systemu ;

czy audiowizualne) sporządzone i 
przechowywane przez instytucję lub w 
inny sposób zarejestrowane lub otrzymane 
przez instytucję; dane zawarte w 
elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania i
pobierania danych stanowią dokumenty, 
jeżeli można je pobrać w formie wydruku 
lub kopii elektronicznej z wykorzystaniem 
dostępnych narzędzi eksploatacji systemu ;

Or. ro

Uzasadnienie

Warunek dotyczący przekazania dokumentu jest zbędny, w przeciwieństwie do zasadniczego 
warunku posiadania dokumentu.

Poprawka 90
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) „dokumenty legislacyjne” oznaczają 
dokumenty sporządzone lub otrzymane w 
ramach procedur związanych z 
przyjmowaniem aktów - w tym na mocy 
delegowanych uprawnień - mających 
ogólny zakres obowiązywania, prawnie 
wiążących w państwach członkowskich 
lub dla państw członkowskich i których 
przyjęcie, zgodnie z postanowieniami 
Traktatu, wymaga, nawet na zasadach 
dobrowolnych, działania lub 
zaangażowania Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en
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Poprawka 91
Hartmut Nassauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) „dokumenty legislacyjne” oznaczają 
dokumenty sporządzone lub otrzymane w 
trakcie procedur związanych z 
przyjmowaniem prawnie wiążących aktów 
o ogólnym zakresie obowiązywania;

Or. en

Poprawka 92
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje odmawiają dostępu do 
dokumentu, jeśli ujawnienie go
naruszyłoby ochronę:

2. Instytucje mogą odmówić dostępu do 
dokumentu, jeśli jego ujawnienie 
naruszyłoby ochronę interesów 
publicznych lub prywatnych związanych z:

Or. en

Poprawka 93
Hartmut Nassauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje odmawiają dostępu do 
dokumentu, jeśli ujawnienie go
naruszyłoby ochronę:

2. Instytucje mogą odmówić dostępu do 
dokumentu, jeśli jego ujawnienie 
naruszyłoby ochronę interesów 
publicznych lub prywatnych związanych z:
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Poprawka 94
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) praw własności intelektualnej; skreślony

Or. en

Poprawka 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) porady prawnej i sądowego
postępowania arbitrażowego i spornego;

c) porady prawnej i postępowania
sądowego, chyba że chodzi o poradę 
prawną związaną z procedurami 
prowadzącymi do uchwalania aktu 
legislacyjnego bądź powszechnie 
obowiązującego aktu nielegislacyjnego;

Or. en

Uzasadnienie

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w orzeczeniu dotyczącym sprawy Turco, że ujawnianie 
porady prawnej w inicjatywach legislacyjnych zwiększa przejrzystość i otwartość procesu 
legislacyjnego i wzmacnia prawa demokratyczne europejskich obywateli.
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Poprawka 96
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) porady prawnej i sądowego
postępowania arbitrażowego i spornego;

c) porady prawnej - niezależnie od 
zwiększonej przejrzystości wymaganej dla 
procedur uchwalania aktów 
legislacyjnych UE lub powszechnie 
obowiązujących aktów nielegislacyjnych -
sądowego postępowania arbitrażowego i 
spornego;

Or. en

Poprawka 97
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) porady prawnej i sądowego
postępowania arbitrażowego i spornego;

c) porady prawnej sporządzonej wyłącznie 
w ramach sądowego postępowania 
arbitrażowego lub spornego, w którym 
instytucja jest jedną ze stron;

Or. en

Poprawka 98
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) obiektywnych i bezstronnych procedur 
wyboru.

skreślony
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Or. en

Poprawka 99
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) obiektywnych i bezstronnych procedur 
wyboru.

e) obiektywnych i bezstronnych procedur 
wyboru dotyczących zamówienia 
publicznego lub rekrutacji pracowników.

Or. en

Poprawka 100
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostępu do następujących dokumentów
odmawia się , jeśli ujawnienie takich 
dokumentów poważnie naruszyłoby proces 
podejmowania decyzji przez instytucje :.

3. Niezależnie od zwiększonej 
przejrzystości wymaganej dla procedur 
uchwalania aktów legislacyjnych UE lub 
powszechnie obowiązujących aktów 
nielegislacyjnych, dostępu do 
następujących dokumentów odmawia się, 
jeśli ujawnienie takich dokumentów 
poważnie naruszyłoby proces 
podejmowania decyzji przez instytucje.

Or. en
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Poprawka 101
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokumenty dotyczące spraw, w których 
nie wydano jeszcze decyzji;

a) dokumenty dotyczące spraw, w których 
nie wydano jeszcze decyzji, a ujawnienie 
dokumentów przed ich sfinalizowaniem 
mogłoby stanowić zagrożenie dla 
konstruktywnego wyniku;

Or. en

Poprawka 102
Charlotte Cederschiöld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. wyjątki przewidziane w ust. 2 i 3 nie 
mają zastosowania, jeżeli za ujawnieniem 
przemawia nadrzędny interes publiczny. W 
odniesieniu do ust. 2 lit. a), uznaje się, że 
za ujawnieniem przemawia nadrzędny
interes publiczny jeżeli wnioskowane 
informacje dotyczą emisji do środowiska 
naturalnego

4. wyjątki przewidziane w ust. 2 i 3 nie 
mają zastosowania, jeżeli za ujawnieniem 
przemawia nadrzędny interes publiczny.
Poważny interes publiczny w ujawnieniu 
istnieje w przypadku gdy dokumenty 
stanowiące przedmiot wniosku zostały 
sporządzone lub otrzymane w związku z 
procedurami uchwalenia aktów 
legislacyjnych UE lub powszechnie 
obowiązujących aktów nielegislacyjnych. 
Przy ocenie wagi interesu publicznego 
leżącego w ujawnieniu informacji należy 
szczególnie uwzględnić fakt, czy objęte 
wnioskiem dokumenty dotyczą ochrony 
podstawowych praw lub prawa do życia w 
zdrowym środowisku naturalnym.

Or. en
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Poprawka 103
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. wyjątki przewidziane w ust. 2 i 3 nie 
mają zastosowania, jeżeli za ujawnieniem 
przemawia nadrzędny interes publiczny. W 
odniesieniu do ust. 2 lit. a), uznaje się, że 
za ujawnieniem przemawia nadrzędny 
interes publiczny jeżeli wnioskowane 
informacje dotyczą emisji do środowiska 
naturalnego

4. Wyjątki przewidziane w powyższych 
ustępach nie mają zastosowania, jeżeli za 
ujawnieniem przemawia nadrzędny interes 
publiczny. Uznaje się, że za ujawnieniem 
przemawia taki nadrzędny interes 
publiczny, jeżeli wnioskowane informacje 
dotyczą emisji do środowiska naturalnego, 
zasady jawności, demokracji, 
praworządności, ochrony praw 
podstawowych, a zwłaszcza prawa do 
życia w zdrowym otoczeniu.

Or. en

Poprawka 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. wyjątki przewidziane w ust. 2 i 3 nie 
mają zastosowania, jeżeli za ujawnieniem 
przemawia nadrzędny interes publiczny. W 
odniesieniu do ust. 2 lit. a), uznaje się, że 
za ujawnieniem przemawia nadrzędny 
interes publiczny jeżeli wnioskowane 
informacje dotyczą emisji do środowiska 
naturalnego

4. wyjątki przewidziane w ust. 2 i 3 nie 
mają zastosowania, jeżeli za ujawnieniem 
przemawia nadrzędny interes publiczny. W 
odniesieniu do ust. 2 lit. a) i d), uznaje się, 
że za ujawnieniem przemawia nadrzędny 
interes publiczny jeżeli wnioskowane 
informacje dotyczą emisji do środowiska 
naturalnego, z wyjątkiem dochodzenia, w 
szczególności dochodzenia w sprawie 
ewentualnego naruszenia prawa 
wspólnotowego. 
W związku z innymi wyjątkami 
przewidzianymi w tym artykule instytucja 
powinna uwzględnić przemawiający za 
ujawnieniem interes publiczny oraz fakt, 
czy wnioskowane informacje dotyczą 
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emisji do środowiska naturalnego, jeżeli 
wniosek dotyczy dostępu do informacji w 
dziedzinie środowiska.

Or. en

Poprawka 105
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Emisje do środowiska naturalnego 
należy zdefiniować jako bezpośrednie lub 
pośrednie uwolnienie do powietrza, wody 
lub gleby substancji, drgań, ciepła lub 
hałasu z jednego źródła lub ze źródeł 
rozproszonych, zgodnie z dyrektywą Rady 
96/61/WE.

Or. en

Poprawka 106
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Ujawnienie zamówienia publicznego 
lub umów ramowych pomiędzy instytucją 
a sprzedającym nie wchodzi w zakres 
wyjątków przewidzianych w ust. 2.

Or. en
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Poprawka 107
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nazwiska, tytuły i funkcje osób 
zajmujących urzędy publiczne, urzędników 
służby publicznej oraz reprezentantów 
interesów podlegają ujawnieniu, jeżeli ma 
to związek z ich działalnością zawodową, 
chyba że, ze względu na szczególne 
okoliczności, ujawnienie zaszkodziłoby 
danym osobom. Inne dane osobowe 
ujawniane są zgodnie z warunkami 
dotyczącymi zgodnego z prawem 
przetwarzania takich danych, 
ustanowionymi w przepisach WE 
dotyczących ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych 
osobowych.

5. Nazwiska, tytuły i funkcje osób 
zajmujących urzędy publiczne, urzędników 
służby publicznej oraz reprezentantów 
interesów podlegają ujawnieniu, jeżeli ma 
to związek z ich działalnością zawodową.

Or. en

Poprawka 108
Hartmut Nassauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nazwiska, tytuły i funkcje osób 
zajmujących urzędy publiczne, urzędników 
służby publicznej oraz reprezentantów 
interesów podlegają ujawnieniu, jeżeli ma 
to związek z ich działalnością zawodową, 
chyba że, ze względu na szczególne 
okoliczności, ujawnienie zaszkodziłoby 
danym osobom. Inne dane osobowe 
ujawniane są zgodnie z warunkami 
dotyczącymi zgodnego z prawem 
przetwarzania takich danych, 
ustanowionymi w przepisach WE 

5. Instytucje ujawniają nazwiska, tytuły i 
funkcje osób zajmujących urzędy 
publiczne, urzędników służby publicznej 
oraz reprezentantów interesów podlegają 
ujawnieniu, jeżeli ma to związek z ich 
działalnością zawodową, chyba że, ze 
względu na szczególne okoliczności, 
ujawnienie zaszkodziłoby danym osobom. 
Inne dane osobowe ujawniane są zgodnie z 
warunkami dotyczącymi zgodnego z 
prawem przetwarzania takich danych, 
ustanowionymi w przepisach WE 
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dotyczących ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych.

dotyczących ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych.

Or. en

Poprawka 109
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wyjątków przewidzianych w tym 
artykule nie należy interpretować tak, 
jakby odnosiły się do informacji leżących 
w interesie publicznym a dotyczących 
beneficjentów środków UE, które są 
dostępne w ramach systemu przejrzystości 
finansowej.

Or. ro

Uzasadnienie

Informacje te mogłyby być interpretowane jako informacje o charakterze handlowym w 
przypadku gdy beneficjentami są spółki handlowe.

Poprawka 110
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do dokumentów osób 
trzecich, instytucja konsultuje się z tą 
osobą trzecią w celu oceny, czy wyjątek, o 
którym mowa w art. 4 ma zastosowanie, 
chyba że jest jasne, że dokument ten 
zostanie ujawniony lub nie.

1. W odniesieniu do dokumentów osób 
trzecich, instytucje ujawniają je bez 
konsultacji z autorem, jeżeli nie ulega 
wątpliwości, że żaden z wyjątków 
przewidzianych niniejszym 
rozporządzeniem nie ma zastosowania. 
Zasięgnięcie opinii osoby trzeciej jest 
konieczne w przypadku gdy, przekazując 
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dokument, zastrzegła ona jego szczególne 
traktowanie, w celu oceny czy wyjątek
przewidziany w tym rozporządzeniu ma 
zastosowanie.

Or. en

Poprawka 111
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli wniosek dotyczy dokumentu 
pochodzącego z państwa członkowskiego,
nienależącego do dokumentów 
przekazanych w ramach procedur 
prowadzących do przyjęcia aktu 
legislacyjnego lub powszechnie
obowiązującego aktu nielegislacyjnego, 
konsultowane są organy tego państwa 
członkowskiego. Instytucja posiadająca 
dokument ujawnia go, chyba że dane 
państwo członkowskie uzasadni 
konieczność nieujawniania go, ze względu 
na wyjątki, o których mowa w art. 4 lub 
szczegółowe przepisy w swoim 
ustawodawstwie, zakazujące ujawnienia 
tego dokumentu. Instytucja ocenia 
słuszność uzasadnienia podanego przez 
państwo członkowskie, w zakresie w jakim 
opiera się ono na wyjątkach 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu.

2. Jeżeli wniosek dotyczy dokumentu 
pochodzącego z państwa członkowskiego,
które nie działa jako członek Rady, i 
niedotyczącego bezpośrednio przyjęcia lub 
wdrożenia aktu prawnego i polityki UE, o 
ile nie zostało wszczęte jakiekolwiek 
postępowanie sądowe, można zasięgnąć 
opinii władz tego państwa członkowskiego. 
Instytucja posiadająca dokument ujawnia 
go, chyba że dane państwo członkowskie 
uzasadni konieczność nieujawniania go, ze 
względu na wyjątki, o których mowa w art. 
4.

Or. en
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Poprawka 112
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Zasady przejrzystości

1. Zgodnie z demokratycznymi zasadami 
określonymi w art. 6 ust. 1 Traktatu UE 
oraz z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, 
instytucje zapewniają, w szczególności 
działając na podstawie swoich uprawnień 
legislacyjnych, w tym uprawnień 
delegowanych, możliwie najszerszy dostęp 
do swoich działań. 
2. Dokumenty dotyczące ich programów 
legislacyjnych, wstępnych konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim, oceny 
skutków oraz wszelkie inne dokumenty 
robocze, a także dokumenty związane z 
wdrażaniem i stosowaniem polityki UE, w 
tym dokumenty o charakterze 
finansowym, w szczególności te związane 
z procesem legislacyjnym, powinny być 
dostępne na przyjaznej dla użytkownika 
międzyinstytucjonalnej stronie 
internetowej i publikowane w specjalnej 
serii Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej.
3. W ramach wykonania niniejszego 
rozporządzenia wnioski legislacyjne oraz 
inne teksty prawne UE są sporządzane w 
jasny i zrozumiały sposób, a instytucje 
uzgadniają wspólne wytyczne i modele 
związane ze sporządzaniem dokumentów, 
zwiększając pewność prawną, zgodnie z 
odnośnym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości.
4. W czasie trwania procesu 
legislacyjnego każda instytucja lub organ 
zaangażowany w podejmowanie decyzji 
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publikuje swoje dokumenty 
przygotowawcze oraz wszystkie informacje 
z nimi związane, w tym opinie prawne, w 
specjalnej serii Dziennika Urzędowego 
Unii Europejskiej oraz na wspólnej 
stronie internetowej, odzwierciedlając 
przebieg danej procedury.
5. Zgodnie z art. 13, akty prawne, po ich 
przyjęciu, są publikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.
6. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy, 
która reguluje stosunki między 
instytucjami i państwami członkowskimi, 
państwa członkowskie zapewniają swoim 
obywatelom na szczeblu krajowym 
przynajmniej taki sam poziom 
przejrzystości, jaki jest zapewniany na 
szczeblu UE, publikując szybko i jasno w 
swoich odnośnych dziennikach 
urzędowych teksty lub odniesienia do 
krajowych środków wykonawczych aktów 
instytucji Unii.
7. Wszelkie inicjatywy lub dokumenty 
dostarczone przez zainteresowane strony 
w celu wywarcia wpływu na proces 
podejmowania decyzji są podawane do 
publicznej wiadomości.
8. Instytucje porozumieją się w sprawie 
wspólnego międzyinstytucjonalnego 
rejestru, w którym zostaną wymienieni 
wszyscy lobbyści i inne zainteresowane 
strony.

Or. en

Poprawka 113
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioski o dostęp do dokumentów są 
rozpatrywane bezzwłocznie. 

1. Wnioski o dostęp do dokumentów są 
rozpatrywane bezzwłocznie. 
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Wnioskodawcy przesyłane jest 
potwierdzenie wpłynięcia wniosku. W 
ciągu 15 dni roboczych od daty rejestracji 
wniosku instytucja udziela dostępu do 
żądanego dokumentu lub zapewnia w tym 
okresie dostęp do dokumentu zgodnie z art. 
10 lub, w pisemnej odpowiedzi, podaje 
przyczyny całkowitej lub częściowej 
odmowy i informuje wnioskodawcę o 
prawie do złożenia wniosku 
potwierdzającego zgodnie z ust. 4 
niniejszego artykułu.

Wnioskodawcy przesyłane jest 
potwierdzenie wpłynięcia wniosku. W 
ciągu maksymalnie 15 dni roboczych od 
daty rejestracji wniosku instytucja udziela 
dostępu do żądanego dokumentu lub 
zapewnia w tym okresie dostęp do 
dokumentu zgodnie z art. 10 lub, w 
pisemnej odpowiedzi, podaje przyczyny 
całkowitej lub częściowej odmowy i 
informuje wnioskodawcę o prawie do 
złożenia wniosku potwierdzającego 
zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu.

Or. ro

Uzasadnienie

Poszczególne terminy należy interpretować jako terminy maksymalne.

Poprawka 114
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach wyjątkowych, na 
przykład w wypadku wniosku odnoszącego 
się do bardzo długiego dokumentu lub 
bardzo dużej liczby dokumentów, termin 
podany w ust. 1 może zostać przedłużony o 
kolejne 15 dni roboczych, pod warunkiem 
że wnioskodawca zostanie powiadomiony 
z wyprzedzeniem i z podaniem 
szczegółowych powodów.

2. W przypadkach wyjątkowych, na 
przykład w wypadku wniosku odnoszącego
się do bardzo długiego dokumentu lub 
bardzo dużej liczby dokumentów, termin 
podany w ust. 1 może zostać przedłużony
maksymalnie o kolejne 15 dni roboczych, 
pod warunkiem że wnioskodawca zostanie 
powiadomiony z wyprzedzeniem i z 
podaniem szczegółowych powodów.

Or. ro

Uzasadnienie

Poszczególne terminy należy interpretować jako terminy maksymalne.
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Poprawka 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku całkowitej lub częściowej 
odmowy, wnioskodawca może w ciągu 15 
dni roboczych od daty otrzymania 
odpowiedzi od instytucji złożyć wniosek 
potwierdzający, w którym zwraca się do 
instytucji o ponowne rozpatrzenie jej 
decyzji.

3. W przypadku całkowitej lub częściowej 
odmowy, jeżeli wnioskodawca kwestionuje 
realność rzekomej szkodliwości dla 
danych interesów lub utrzymuje, że za 
ujawnieniem przemawia nadrzędny 
interes, wnioskodawca może zwrócić się 
do Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich o niezależną i obiektywną 
opinię na temat szkodliwości lub 
nadrzędnego interesu publicznego. Jeśli 
po otrzymaniu opinii Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich instytucja 
podtrzymuje decyzję całkowitej lub 
częściowej odmowy wnioskodawca może
w ciągu 15 dni roboczych od daty 
otrzymania odpowiedzi od instytucji 
złożyć wniosek potwierdzający, w którym 
zwraca się do instytucji o ponowne 
rozpatrzenie jej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana art. 7 ust. 3 ma na celu uwzględnienie procedury na wypadek, gdyby wnioskodawca 
miał wątpliwości co do szkody dla interesów lub utrzymywał, że za ujawnieniem przemawia 
nadrzędny interes. Rzecznik będzie mógł ocenić kwestię szkody lub nadrzędności interesu 
publicznego i poinformuje instytucję i wnioskodawcę o swoim stanowisku.

Poprawka 116
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku całkowitej lub częściowej 
odmowy, wnioskodawca może w ciągu 15 

3. W przypadku całkowitej lub częściowej 
odmowy, wnioskodawca może w ciągu
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dni roboczych od daty otrzymania 
odpowiedzi od instytucji złożyć wniosek 
potwierdzający, w którym zwraca się do 
instytucji o ponowne rozpatrzenie jej 
decyzji.

maksymalnie 15 dni roboczych od daty 
otrzymania odpowiedzi od instytucji 
złożyć wniosek potwierdzający, w którym
zwróci się do instytucji o ponowne 
rozpatrzenie jej decyzji.

Or. ro

Uzasadnienie

Poszczególne terminy należy interpretować jako terminy maksymalne.

Poprawka 117
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wniosek potwierdzający jest 
rozpatrywany bezzwłocznie. W ciągu 30
dni roboczych od dnia rejestracji takiego 
wniosku instytucja udziela dostępu do 
żądanego dokumentu i zapewnia w tym 
okresie dostęp do dokumentu zgodnie z art. 
10 lub, w pisemnej odpowiedzi, podaje 
przyczyny całkowitej lub częściowej 
odmowy. W przypadku całkowitej lub 
częściowej odmowy instytucja informuje 
wnioskodawcę o dostępnych dla niego 
środkach zaradczych.

1. Wniosek potwierdzający jest 
rozpatrywany bezzwłocznie. W ciągu
maksymalnie 30  dni roboczych od dnia 
rejestracji takiego wniosku instytucja 
udziela dostępu do żądanego dokumentu i 
zapewnia w tym okresie dostęp do 
dokumentu zgodnie z art. 10 lub, w 
pisemnej odpowiedzi, podaje przyczyny 
całkowitej lub częściowej odmowy. W 
przypadku całkowitej lub częściowej 
odmowy instytucja informuje 
wnioskodawcę o dostępnych dla niego 
środkach zaradczych.

Or. ro

Uzasadnienie

Poszczególne terminy należy interpretować jako terminy maksymalne.
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Poprawka 118
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach wyjątkowych, na 
przykład w przypadku wniosku 
odnoszącego się do bardzo długiego 
dokumentu lub bardzo dużej liczby 
dokumentów, termin podany w ust. 1 może 
zostać przedłużony o kolejne 15 dni 
roboczych, pod warunkiem, że 
wnioskodawca zostanie powiadomiony z 
wyprzedzeniem i z podaniem 
szczegółowych powodów.

2. W wyjątkowych przypadkach, na 
przykład w wypadku wniosku odnoszącego 
się do bardzo długiego dokumentu lub 
bardzo dużej liczby dokumentów, termin 
podany w ust. 1 może zostać przedłużony
maksymalnie o kolejne 15 dni roboczych, 
pod warunkiem że wnioskodawca zostanie 
powiadomiony z wyprzedzeniem i z 
podaniem szczegółowych powodów.

Or. ro

Uzasadnienie

Poszczególne terminy należy interpretować jako terminy maksymalne.

Poprawka 119
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wyraźna lub dorozumiana odmowa 
przez pracownika instytucji 
odpowiedzialnego za stosowanie 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
stanowi naruszenie i pociąga za sobą 
odpowiedzialność dyscyplinarną.

Or. ro

Uzasadnienie

Pewna gwarancja jest konieczna dla zapewnienia możliwości wykonania prawa dostępu do 
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dokumentów w praktyce.

Poprawka 120
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Jeżeli, po otrzymaniu informacji, 
wnioskodawca żąda nowych informacji o 
dokumentach instytucji, wniosek ten 
należy traktować jako nowy wniosek i 
udzielić odpowiedzi zgodnie z art. 7 i 8. 
Osoby prowadzące badania na własne 
potrzeby lub w celach zawodowych mają 
prawo dostępu do dokumentów 
znajdujących się w posiadaniu władz lub 
instytucji.

Or. ro

Uzasadnienie

Konieczne jest uregulowanie sytuacji, w których wnioskodawca ubiega się do dalsze 
informacje.

Poprawka 121
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Informacje, które sprzyjają lub 
skrywają naruszenie prawa przez osobę 
lub instytucję mogą nie być zawarte w 
kategorii dokumentów poufnych.

Or. ro
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Uzasadnienie

Tego rodzaju dokumenty mogą nie być włączone do kategorii dokumentów, które nie 
podlegają publicznemu dostępowi.

Poprawka 122
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokumenty dostarczane są w istniejącej 
wersji i formacie (także w formacie 
elektronicznym lub alternatywnym, jak 
pismo Braille'a. duży druk lub taśma) z 
pełnym poszanowaniem preferencji 
wnioskodawcy.

3. Dokumenty będą dostarczane w 
istniejącej wersji i formacie (także w 
formacie elektronicznym lub 
alternatywnym, jak pismo Braille'a. duży 
druk lub taśma) z pełnym poszanowaniem 
preferencji wnioskodawcy i wymogu 
technicznej neutralności.

Or. en

Poprawka 123
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Treść dokumentu powinna być 
dostępna bez dyskryminacji ze względu na 
upośledzenie wzroku, język pracy lub 
platformę systemu operacyjnego. 
Instytucje zapewniają rzeczywisty dostęp 
wnioskodawcy do treści dokumentów bez 
technicznej dyskryminacji.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niniejsze rozporządzenie nie 
wprowadza odstępstw od szczególnych 
zasad regulujących dostęp do 
dokumentów, ustanowionych w prawie 
WE lub prawie krajowym, takich jak 
wniesienie opłaty. 1049/2001 
(dostosowany)

skreślony

Or. en

Poprawka 125
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niniejsze rozporządzenie nie 
wprowadza odstępstw od szczególnych 
zasad regulujących dostęp do 
dokumentów, ustanowionych w prawie 
WE lub prawie krajowym, takich jak 
wniesienie opłaty. 1049/2001 
(dostosowany)

skreślony

Or. en

Poprawka 126
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby prawa obywatelskie przewidziane 1. Aby wprowadzić w życie prawa 
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w niniejszym rozporządzeniu były 
skuteczne, każda instytucja zapewnia 
publiczny dostęp do rejestru dokumentów.

obywateli zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem, każda instytucja
zapewni dostęp publiczny do rejestru
wszystkich dokumentów.

Dostęp do rejestru powinien zostać 
zapewniony w formie elektronicznej.

a) Dostęp do rejestru powinien zostać 
zapewniony w formie elektronicznej.

Odniesienia do dokumentów są 
wprowadzane w rejestrze bezzwłocznie.

b) Odniesienia do dokumentów są 
wprowadzane w rejestrze bezzwłocznie.

c) Rejestry instytucji zapewniają łatwy do 
użytku interfejs w językach wszystkich 
państw członkowskich i są zgodne z 
zasadami interoperacyjności, technicznej 
neutralności i dostępu bez barier.
d) Rejestry zapewniają proste i statyczne, 
długotrwałe hiperłącza do 
przechowywanych dokumentów 
elektronicznych.
e) W możliwym do wykonania zakresie 
instytucje zapewniają możliwość 
ponownego użycia kodu źródłowego 
elektronicznego rejestru na podstawie 
publicznej licencji Unii Europejskiej.
f) Elektroniczne dokumenty tekstowe są 
dostępne, o ile to możliwe, poprzez rejestry 
wykorzystujące międzynarodowe 
standardy, takie jak ISO/IEC 32000:2008, 
ISO/IEC 26300:2006, ISO/IEC 
15445:2000 lub ich nowsze wersje.
g) Instytucje stworzą wspólny interfejs dla 
swoich rejestrów dokumentów i jeden 
wspólny punkt dostępu umożliwiający 
bezpośredni dostęp do dokumentów 
najpóźniej ….  *.

* Dz.U.: rok od daty przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 127
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucje podejmą bezzwłocznie kroki 
zmierzające do stworzenia rejestru i 
uruchomienia go do dnia 3 czerwca 2002 
r.

3. Parlament Europejski utworzy 
następnie rejestr prac posłów, 
zapewniając właściwą jawność i dostęp do 
informacji związanych m.in. z 
działalnością posłów, udziałem w pracach 
i obecnością, wykorzystaniem dodatków 
poselskich oraz oświadczeń majątkowych. 
Wszystkie instytucje objęte niniejszym 
rozporządzeniem utworzą podobne 
rejestry, aby zapewnić odpowiedzialność i 
prawowitość Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 128
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokumenty sporządzone lub otrzymane
w związku z procedurami dotyczącymi 
przyjęcia aktów legislacyjnych UE lub 
powszechnie obowiązujących aktów 
nielegislacyjnych, są udostępniane 
bezpośrednio, z zastrzeżeniem  art. 4 i 9.

1. Instytucje zapewniają bezpośredni 
dostęp publiczny w formie elektronicznej 
lub poprzez rejestr do wszystkich 
dokumentów, a w szczególności do 
dokumentów sporządzonych lub 
otrzymanych w związku z procedurami 
dotyczącymi przyjęcia aktów 
legislacyjnych UE lub powszechnie 
obowiązujących aktów nielegislacyjnych.

Or. en
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Poprawka 129
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli to możliwe, inne dokumenty, w 
szczególności dokumenty odnoszące się do 
opracowania polityki lub strategii, są 
udostępniane  bezpośrednio, w formie 
elektronicznej.

2. Inne dokumenty, w szczególności 
dokumenty odnoszące się do opracowania 
polityki lub strategii albo do ich wdrażania 
są co do zasady udostępniane
bezpośrednio w formie elektronicznej.

Or. en

Poprawka 130
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każda instytucja określa w swoim 
regulaminie wewnętrznym, jakie inne 
kategorie dokumentów są bezpośrednio 
dostępne publicznie 1049/2001 
(dostosowany)

skreślony

Or. en

Poprawka 131
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Zasada jawności i lepszej dokumentacji

1. Każda instytucja zapewnia odpowiednią 
jawność swojej działalności oraz 
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dostępność informacji i dokumentacji 
dotyczących jej prac w odniesieniu do:
a) harmonogramów i elektronicznych 
informacji kalendarzowych,
b) regulaminów i procedur 
administracyjnych,

c) grup roboczych,

d) składu osobowego jej grup doradczych, 
takich jak grupy wysokiego szczebla 
Komisji Europejskiej i autorów analiz 
sporządzonych dla instytucji,

e) transmisji audiowizualnych i nagrań 
wysłuchań, posiedzeń, konferencji i 
konsultacji z zainteresowanymi stronami,
f) wykorzystania neutralnych technicznie 
formatów danych i proaktywnego 
wsparcia dostępu bez barier.
2. Wszystkie dokumenty sporządzone przez 
instytucję i formalnie przekazane jednemu 
lub większej liczbie odbiorców lub 
otrzymane przez instytucję wymagają co 
najmniej wewnętrznej rejestracji.
3. W możliwym do wykonania zakresie 
instytucje umożliwiają publiczny dostęp 
do specyfikacji formatów i protokołów 
używanych do ich dokumentów oraz 
umożliwiają ich wdrożenie i 
wykorzystanie bez ograniczeń lub 
dyskryminacji.

4. Instytucje udokumentują przestrzeganie 
postanowień ust. 3.

Or. en
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Poprawka 132
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Sankcje

Jakiekolwiek naruszenie przez instytucję 
obowiązków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu w zakresie określonego 
wniosku o dostęp do dokumentów 
prowadzi do automatycznego udzielenia 
dostępu do dokumentów objętych tym 
wnioskiem.
Celowe lub wynikające z zaniedbania 
niedopełnienie obowiązków wynikających 
z niniejszego rozporządzenia pociąga za 
sobą odpowiedzialność dyscyplinarną 
danego urzędnika lub innego pracownika 
instytucji zgodnie z zasadami i 
procedurami przewidzianymi w 
regulaminie pracowniczym urzędników 
Wspólnot Europejskich lub w warunkach 
zatrudnienia mających zastosowanie do 
innych pracowników oraz z wewnętrznych 
regulaminach instytucji.

Or. en

Poprawka 133
Hartmut Nassauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Instytucje upubliczniają swoją 
strukturę organizacyjną z podaniem 
uprawnień ich wewnętrznych wydziałów.

Or. en
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Poprawka 134
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje tworzą komitet 
międzyinstytucjonalny w celu badania 
najlepszych praktyk, zaradzenia 
ewentualnym konfliktom i omawiania 
możliwych przyszłych zmian w dostępie 
publicznym do dokumentów.

2. Instytucje tworzą komitet 
międzyinstytucjonalny zgodnie z art. 255
w celu badania i wymiany najlepszych 
praktyk, zidentyfikowania utrudnień w 
dostępie i użytkowaniu oraz źródeł 
danych, zaradzenia ewentualnym 
konfliktom, wspierania 
interoperacyjności, ponownego 
wykorzystania i łączenia rejestrów, 
standaryzacji kodowania dokumentów za 
pośrednictwem europejskiej organizacji 
ds. standardów, utworzenia jednego 
portalu UE dla zapewnienia dostępu do 
wszystkich dokumentów UE oraz
omawiania możliwych przyszłych zmian w 
dostępie publicznym do dokumentów.

Or. en

Poprawka 135
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Instytucje powinny zasięgać opinii 
użytkowników o swoich usługach 
udostępniania dokumentów w celu 
lepszego zaspokojenia rzeczywistych 
potrzeb użytkowników.

Or. en
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Poprawka 136
Marco Cappato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 skreślony
Zwielokrotnianie dokumentów

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla obowiązujących przepisów 
dotyczących prawa autorskiego, które 
mogą ograniczać prawa strony trzeciej do 
uzyskiwania kopii dokumentów lub do
zwielokrotniania lub korzystania z 
opublikowanych  dokumentów.

Or. en

Poprawka 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla obowiązujących przepisów 
dotyczących prawa autorskiego, które 
mogą ograniczać prawa strony trzeciej do
uzyskiwania kopii dokumentów lub do
zwielokrotniania lub korzystania z
opublikowanych  dokumentów.

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla obowiązujących przepisów 
dotyczących prawa autorskiego, które 
mogą ograniczać prawa strony trzeciej do
powielania lub korzystania z
opublikowanych dokumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne brzmienie artykułu 16 jest lepsze niż zmiany proponowane przez Komisję.
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