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Amendamentul 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 6 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Accesul public la documente 
reprezintă un element esențial al bunei 
practici administrative. Următorul pas 
este garantarea faptului că activitatea 
instituțiilor este îmbunătățită prin 
asigurarea accesului lor reciproc la 
documente. Ar trebui încheiat un acord 
interinstituțional pentru a spori
transparența și accesibilitatea 
documentelor.

Or. en

Amendamentul 64
Michael Cashman

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Consiliul și Comisia acționează în 
calitate de legiuitor atunci când, asociind 
Parlamentul European, adoptă, chiar și 
prin delegarea atribuțiilor, norme cu un 
domeniu de aplicare general și cu un 
caracter juridic obligatoriu în sau pentru 
statele membre, prin intermediul 
regulamentelor, directivelor, deciziilor-
cadru sau deciziilor, pe baza dispozițiilor 
pertinente din tratate.

Or. en
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Amendamentul 65
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Instituțiile UE acționează în calitate 
de legiuitor atunci când adoptă, în temeiul 
dispozițiilor relevante din tratate, norme 
cu caracter general, obligatorii din punct 
de vedere juridic.

Or. en

Amendamentul 66
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În ceea ce privește divulgarea datelor
cu caracter personal, ar trebui stabilită o 
legătură clară între prezentul regulament 
și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind 
protecția persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituțiile și organele comunitare și 
privind libera circulație a acestor date.

(10) Instituțiile și organele comunitare ar 
trebui să trateze datele cu caracter 
personal respectând pe deplin drepturile
persoanelor în cauză, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2000 privind 
protecția persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituțiile și organismele comunitare 
și privind libera circulație a acestor date.

Or. en
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Amendamentul 67
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Ar trebui autorizat un acces mai larg 
la documente în cazurile în care instituțiile 
acționează în calitate de legiuitor, inclusiv 
în cazul delegării atribuțiilor, păstrându-se 
totodată eficacitatea procesului decizional 
la nivelul instituțiilor. Aceste documente 
ar trebui să fie direct accesibile în cea mai 
mare măsură posibilă.

(12) În conformitate cu principiile 
democratice enunțate la articolul 6 
alineatul (1) din Tratatul UE și cu 
jurisprudența Curții de Justiție privind 
punerea în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1049/2001, ar trebui autorizat un 
acces mai larg la documente în cazurile în 
care instituțiile acționează în calitate de 
legiuitor, inclusiv în cazul delegării 
atribuțiilor. Textele juridice ar trebui 
redactate într-o manieră clară și ușor de 
înțeles1 și publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. Practicile unei mai 
bune legiferări, modelele și tehnicile de 
redactare, precum și soluțiile tehnice 
pentru urmărirea ciclului de viață al 
documentelor care servesc la elaborarea 
legislației și pentru diseminarea acestora 
către instituțiile și organismele implicate 
în procedură ar trebui stabilite de 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie în conformitate cu prezentul 
regulament și publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.
Acordul interinstituțional din 22 decembrie 1998 
privind orientările comune pentru calitatea 
redactării legislației comunitare (JO C 73, 17.3.  
1999, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 68
Hartmut Nassauer

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Documentele referitoare la 
procedurile nelegislative, cum ar fi 
măsurile obligatorii cu caracter individual 
sau concluziile, recomandările sau 
rezoluțiile ar trebui să fie ușor accesibile 
în conformitate cu principiul bunei 
administrări enunțat la articolul 41 din 
Cartă, menținându-se în același timp 
eficacitatea procesului decizional al 
instituțiilor, protejarea intereselor private 
legitime, de exemplu în dreptul 
concurenței și în cauzele privind 
cartelurile, în procedurile de achiziții 
publice și de selecție, precum și drepturile 
individuale ale persoanelor în cauză 
prevăzute în Regulamentul (CE) 1049/01. 

Or. en

Amendamentul 69
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În principiu, publicul ar trebui să 
aibă acces la toate documentele 
instituțiilor. Cu toate acestea, anumite 
interese publice și private ar trebui 
protejate printr-un regim de exceptări. Ar 
trebui să li se permită instituțiilor să-și 
protejeze consultările și deliberările 
interne, în cazul în care este necesar pentru 
păstrarea capacității lor de a-și îndeplini 
misiunile. La evaluarea necesității unei 
exceptări, instituțiile ar trebui să țină 

(17) În principiu, toate documentele 
instituțiilor și cele legate de activitățile 
acestora ar trebui înregistrate și ar trebui 
să fie accesibile publicului. Cu toate 
acestea, fără a aduce atingere controlului 
exercitat de Parlamentul European, 
accesul la întregul document sau la părți 
din acesta ar putea fi interzis din motive 
legate de protejarea intereselor publice și 
private, deoarece instituțiile au dreptul să-
și protejeze consultările și deliberările 
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seama de principiile consacrate de 
legislația comunitară în materie de 
protecție a datelor cu caracter personal în 
toate domeniile de activitate ale Uniunii.

interne, în cazul în care este necesar pentru 
păstrarea capacității lor de a-și îndeplini 
misiunile.

Or. en

Amendamentul 70
Michael Cashman

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar ca toate dispozițiile care 
reglementează accesul la documentele 
instituțiilor să fie în conformitate cu 
prezentul regulament.

(18) În conformitate cu articolul 255 
alineatul (2) din Tratatul CE, prezentul 
regulament detaliază principiile generale 
și limitele întemeiate pe rațiuni de interes 
public și privat care guvernează dreptul 
de acces la documentele pe care toate 
celelalte norme europene ar trebui să le 
respecte.

Or. en

Amendamentul 71
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar ca toate dispozițiile care 
reglementează accesul la documentele 
instituțiilor să fie în conformitate cu 
prezentul regulament.

(18) Este necesar ca toate dispozițiile care 
reglementează accesul la documentele 
instituțiilor să fie în conformitate cu 
prezentul regulament, deoarece acesta 
pune în aplicare articolul 255 alineatul 
(2) din Tratatul CE.

Or. en



PE418.177v01-00 8/43 AM\761528RO.doc

RO

Amendamentul 72
Hartmut Nassauer

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În scopul asigurării unei respectări 
depline a dreptului de acces, este necesar 
să se prevadă punerea în aplicare a unei 
proceduri administrative în două faze, 
însoțită de posibilitatea de introducere a 
unei acțiuni în justiție sau de formulare a 
unei plângeri adresate Ombudsman-ului.

(19) În scopul asigurării unei respectări 
depline a dreptului de acces al cetățenilor
și a facilitării acestuia:

– textele referitoare la procedura 
legislativă ar trebuie să fie accesibile pe 
cale electronică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene; 
– celelalte documente sau cel puțin 
referințele relevante ar trebui să fie 
accesibile prin intermediul unui registru 
al instituției. Ar trebui să se prevadă 
punerea în aplicare a unei proceduri 
administrative în două faze pentru accesul 
la documente care nu sunt direct 
accesibile sau care sunt clasificate.
Refuzul unei instituții ar trebui să poată fi 
contestat în fața instanței sau printr-o 
plângere adresată Ombudsmanului 
European.

Or. en

Amendamentul 73
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) elaborarea de norme comune care să 
reglementeze reutilizarea informațiilor și 
a documentelor deținute de instituții, prin 
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implementarea mutatis mutandis a 
principiilor enunțate în Directiva 
2003/98/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 17 noiembrie 2003 
privind reutilizarea informațiilor din 
sectorul public*.
* JO L 345, 31.12.2003, p.90.

Or. en

Justificare

Acest articol este în concordanță cu AM 17 din proiectul de raport și vizează stabilirea 
pentru instituțiile UE a obligației de a reutiliza informațiile legate de UE în domeniul public, 
astfel cum a fost prevăzut în Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, și cu punctul 15 
din „Recomandarea privind promovarea și utilizarea multilingvismului și a accesului 
universal la spațiul virtual”, adoptată de Conferința generală a UNESCO în cadrul celei de-a 
32-a sesiuni a acesteia (octombrie 2003).

Amendamentul 74
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Beneficiarii și domeniul de aplicare Beneficiarii

Or. en

Amendamentul 75
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Beneficiarii și domeniul de aplicare Beneficiarii

Or. en
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Amendamentul 76
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deținute de o instituție, și 
anume  întocmite sau primite de către 
aceasta și aflate în posesia acesteia, 
privind un subiect referitor la politicile, 
activitățile și deciziile care țin de sfera de 
responsabilitate a instituției respective  în 
toate domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene.

eliminat

Or. en

Amendamentul 77
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deținute de o instituție, și 
anume întocmite sau primite de către 
aceasta și aflate în posesia acesteia, privind 
un subiect referitor la politicile, 
activitățile și deciziile care țin de sfera de 
responsabilitate a instituției respective  în 
toate domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene.

(2) Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deținute de o instituție, și 
anume întocmite sau primite de către 
aceasta și aflate în posesia acesteia, în toate 
domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene.

Or. en
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Amendamentul 78
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere articolelor 4 și 
9, documentele devin accesibile publicului 
fie printr-o cerere scrisă, fie direct, în 
formă electronică, sau prin intermediul 
unui registru. În special, documentele 
întocmite sau primite în cadrul unei 
proceduri legislative devin direct 
accesibile în conformitate cu articolul 12.

eliminat

Or. en

Amendamentul 79
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere articolelor 4 și 
9, documentele devin accesibile publicului 
fie printr-o cerere scrisă, fie direct, în 
formă electronică, sau prin intermediul 
unui registru. În special, documentele 
întocmite sau primite în cadrul unei 
proceduri legislative devin direct accesibile 
în conformitate cu articolul 12.

(3) Documentele devin accesibile 
publicului fie în formă electronică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fie 
într-un registru oficial al instituției sau în 
urma unei cereri scrise. Documentele 
întocmite sau primite în cadrul unei 
proceduri legislative devin direct accesibile 
în conformitate cu articolul 5a.

Or. en
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Amendamentul 80
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Documentele sensibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 9 alineatul (1), sunt 
supuse unui regim special, în 
conformitate cu respectivul articol.

eliminat

Or. en

Amendamentul 81
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament nu se aplică 
documentelor înaintate instanțelor de 
către părți, altele decât instituțiile.

eliminat

Or. en

Amendamentul 82
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere drepturilor 
specifice de acces ale părților interesate, 
prevăzute de legislația comunitară, 
documentele care fac parte din dosarul 
administrativ al unei anchete sau al 
procedurilor care privesc un act cu caracter 
individual nu sunt accesibile publicului 
decât atunci când ancheta a fost încheiată 

(2) Fără a aduce atingere drepturilor 
specifice de acces ale părților interesate, 
prevăzute de legislația comunitară și în 
conformitate cu jurisprudența Curții 
Europene de Justiție, documentele care 
fac parte din dosarul administrativ al unei 
anchete în domeniul dreptului concurenței 
sau al protecției comerciale sau al 
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sau actul a devenit definitiv. Documentele 
care conțin informații strânse sau obținute 
de la persoane fizice sau juridice de către o 
instituție în cadrul unor asemenea anchete 
nu sunt accesibile publicului.

procedurilor care privesc un act cu caracter 
individual nu sunt accesibile publicului 
decât atunci când ancheta a fost încheiată 
sau actul a devenit definitiv. Documentele 
care conțin informații strânse sau obținute 
de la persoane fizice sau juridice de către o 
instituție în cadrul unor asemenea anchete 
nu sunt accesibile publicului.

Or. en

Amendamentul 83
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezentul regulament nu aduce 
atingere dreptului de acces al publicului 
la documentele deținute de instituții, care 
decurge, eventual, din instrumentele de 
drept internațional sau din actele adoptate 
de instituții de punere în aplicare a 
acestor instrumente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 84
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezentul regulament nu aduce atingere 
dreptului de acces al publicului la 
documentele deținute de instituții, care 
decurge, eventual, din instrumentele de 
drept internațional sau din actele adoptate 
de instituții de punere în aplicare a acestor 
instrumente.

(7) Prezentul regulament nu aduce atingere 
drepturilor sporite de acces al publicului la 
documentele deținute de instituții, care 
decurg, eventual, din instrumentele de 
drept internațional sau din actele adoptate 
de instituții de punere în aplicare a acestor 
instrumente sau din legislația statelor 
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membre.

Or. en

Amendamentul 85
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 
înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală) ; redactat de către o 
instituție și transmis în mod oficial la 
unul sau mai mulți destinatari, înregistrat 
sau primit de către o instituție în alt mod;
datele existente în sistemele de stocare, 
procesare și recuperare electronică 
reprezintă documente dacă pot fi extrase 
sub formă de imprimat sau copie
electronică, folosind instrumentele 
disponibile de exploatare a sistemului  ;

(a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (pe hârtie sau 
stocat sub formă electronică, înregistrare 
sonoră, vizuală sau audiovizuală) privind 
un subiect referitor la politicile, 
activitățile și deciziile care țin de 
competența instituției; informațiile
existente în sistemele de stocare, procesare 
și recuperare electronică (inclusiv 
sistemele externe utilizate pentru 
activitatea instituției) sunt considerate un 
document sau documente dacă pot fi 
extrase sub formă de una sau mai multe 
imprimate sau copii electronice, folosind 
instrumentele disponibile în mod rezonabil
de exploatare a sistemului. O instituție 
care intenționează să creeze un nou 
sistem electronic de stocare sau să 
modifice substanțial un sistem existent, 
ține seama de impactul asupra dreptului 
de acces garantat de prezentul regulament 
și adoptă măsurile necesare pentru a 
promova obiectivul transparenței.
Funcțiile utilizate pentru recuperarea 
informațiilor stocate în sistemele 
electronice de stocare sunt adaptate 
pentru a satisface cererile repetate din 
partea publicului, care nu pot fi 
satisfăcute utilizând instrumentele 
disponibile în prezent pentru exploatarea 
sistemului;

Or. en
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Justificare

Este important ca, atunci când nu se poate da curs cererilor actuale formulate de către public 
utilizând funcționalitățile existente din bazele de date ale instituțiilor, acestea din urmă să 
reflecteze la cea mai bună modalitate de a răspunde acestor cereri. 

Amendamentul 86
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 
înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală) ; redactat de către o 
instituție și transmis în mod oficial la 
unul sau mai mulți destinatari, înregistrat 
sau primit de către o instituție în alt mod; 
datele existente în sistemele de stocare, 
procesare și recuperare electronică 
reprezintă documente dacă pot fi extrase 
sub formă de imprimat sau copie 
electronică, folosind instrumentele 
disponibile de exploatare a sistemului ;

(a) prin „document” se înțelege orice 
informații, date sau conținut (material 
scris, sonor, vizual sau audiovizual, date 
și instrucțiuni legate de sistemele de 
procesare a datelor) indiferent de suportul 
său fizic sau electronic de stocare 
referitor la o chestiune legată de politicile, 
activitățile și deciziile care țin de 
domeniul de responsabilitate a instituției, 
inclusiv informațiile existente în sistemele 
de stocare, procesare și recuperare 
electronică (inclusiv sistemele externe 
utilizate pentru activitatea instituției). 

O instituție care intenționează să creeze 
un nou sistem electronic de stocare sau să 
modifice substanțial un sistem existent, 
evaluează impactul probabil asupra 
dreptului de acces garantat de prezentul 
regulament și ia măsurile necesare pentru 
a promova obiectivul transparenței;

Or. en
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Amendamentul 87
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 
înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală) ; redactat de către o instituție 
și transmis în mod oficial la unul sau mai 
mulți destinatari, înregistrat sau primit de 
către o instituție în alt mod; datele existente 
în sistemele de stocare, procesare și 
recuperare electronică reprezintă
documente dacă pot fi extrase sub formă de 
imprimat sau copie electronică, folosind 
instrumentele disponibile de exploatare a 
sistemului  ;

(a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 
înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală), redactat de către o instituție 
și transmis în mod oficial la unul sau mai 
mulți destinatari, înregistrat sau primit de 
către o instituție în alt mod; datele existente 
în sistemele de stocare, procesare și 
recuperare electronică (inclusiv sistemele 
externe utilizate pentru activitatea 
instituției) sunt considerate un document 
sau documente dacă pot fi extrase sub 
formă de una sau mai multe imprimate
sau copii electronice, folosind 
instrumentele disponibile în mod rezonabil 
de exploatare a sistemului. O instituție 
care intenționează să creeze un nou 
sistem electronic de stocare sau să
modifice substanțial un sistem existent, 
evaluează impactul probabil asupra 
dreptului de acces garantat de prezentul 
regulament și ia măsurile necesare pentru 
a promova obiectivul transparenței;

Or. en

Amendamentul 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 

(a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suportul pe care se 
află (pe hârtie, în format electronic sau sub 
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înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală) ; redactat de către o 
instituție și transmis în mod oficial la 
unul sau mai mulți destinatari, înregistrat 
sau primit de către o instituție în alt mod; 
datele existente în sistemele de stocare, 
procesare și recuperare electronică 
reprezintă documente dacă pot fi extrase 
sub formă de imprimat sau copie 
electronică, folosind instrumentele 
disponibile de exploatare a sistemului  ;

formă de înregistrare audio, vizuală sau 
audiovizuală); datele existente în sistemele 
de stocare, procesare și recuperare 
electronică reprezintă documente dacă pot 
fi extrase sub formă de imprimat sau copie 
electronică, folosind instrumentele 
disponibile de exploatare a sistemului.
Totuși, o compilație de date conținute în 
sisteme electronice de stocare, procesare 
și recuperare este considerată ca fiind 
deținută de o instituție doar în cazul în 
care instituția respectivă o poate pune la 
dispoziția publicului prin mijloace 
obișnuite;

Or. en

Justificare

Definiția termenului de „document” propusă este prea restrânsă. Un document ar putea fi 
considerat ca un „document” în sensul regulamentului doar dacă acesta este transmis în mod 
oficial sau înregistrat într-un alt mod.

Amendamentul 89
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 
înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală); redactat de către o instituție 
și transmis în mod oficial la unul sau mai 
mulți destinatari, înregistrat sau primit de 
către o instituție în alt mod; datele existente 
în sistemele de stocare, procesare și
recuperare electronică reprezintă 
documente dacă pot fi extrase sub formă de 
imprimat sau copie electronică, folosind 
instrumentele disponibile de exploatare a 
sistemului;

(a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 
înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală); redactat și deținut de către o 
instituție, înregistrat sau primit de către o 
instituție în alt mod; datele existente în 
sistemele de stocare, procesare și 
recuperare electronică reprezintă 
documente dacă pot fi extrase sub formă de 
imprimat sau copie electronică, folosind 
instrumentele disponibile de exploatare a 
sistemului;



PE418.177v01-00 18/43 AM\761528RO.doc

RO

Or. ro

Justificare

Nu este necesară condiția transmiterii unui document. Condiția deținerii este în schimb 
imperativă.

Amendamentul 90
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) prin „documente legislative” se 
înțeleg documentele întocmite sau primite 
în cursul procedurilor de adoptare a 
actelor, inclusiv în cazul delegării 
atribuțiilor, cu un domeniu de aplicare 
general, care sunt obligatorii din punct de 
vedere juridic în sau pentru statele 
membre și pentru adoptarea cărora 
tratatul prevede, chiar și pe bază 
voluntară, intervenția sau asocierea 
Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 91
Hartmut Nassauer

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) prin „documente legislative” se 
înțeleg documentele întocmite sau primite
în cursul procedurilor de adoptare a 
actelor cu un domeniu de aplicare 
general, obligatorii din punct de vedere 
juridic; 
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Or. en

Amendamentul 92
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instituțiile resping cererile de acces la 
un document în cazul în care divulgarea 
conținutului ar putea aduce atingere 
protecției:

(2) Instituțiile resping cererile de acces la 
un document în cazul în care divulgarea 
conținutului ar putea aduce atingere 
protecției interesului privat sau public:

Or. en

Amendamentul 93
Hartmut Nassauer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instituțiile resping cererile de acces la 
un document în cazul în care divulgarea 
conținutului ar putea aduce atingere 
protecției:

(2) Instituțiile resping cererile de acces la 
un document în cazul în care divulgarea 
conținutului ar putea aduce atingere 
protecției interesului privat sau public:

Or. en

Amendamentul 94
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) drepturilor de proprietate intelectuală; eliminat
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Or. en

Amendamentul 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consultanței juridice și procedurilor 
judiciare , procedurilor de arbitraj și de 
soluționare a diferendelor ;

(c) consultanței juridice și procedurilor 
judiciare, cu excepția consultanței juridice 
legate de proceduri care duc la adoptarea 
unui act legislativ sau nelegislativ cu 
aplicabilitate generală;

Or. en

Justificare

În hotărârea pronunțată în cauza Turco, Curtea de Justiție a statuat că dezvăluirea opiniei 
juridice formulate în contextul inițiativelor legislative mărește gradul de transparență și 
deschidere al procesului legislativ și consolidează drepturile democratice ale cetățenilor 
europeni.

Amendamentul 96
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consultanței juridice și procedurilor 
judiciare , procedurilor de arbitraj și de 
soluționare a diferendelor ;

(c) consultanței juridice, fără a aduce 
atingere transparenței sporite necesare în 
cadrul procedurilor de adoptare a actelor 
legislative ale UE sau a actelor 
nelegislative cu aplicabilitate generală; 
procedurilor judiciare, procedurilor de 
arbitraj și de soluționare a diferendelor;

Or. en
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Amendamentul 97
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consultanței juridice și procedurilor 
judiciare , procedurilor de arbitraj și de 
soluționare a diferendelor ;

(c) consultanței juridice, concepute 
exclusiv în cadrul unor proceduri de 
arbitraj sau de soluționare a diferendelor în 
care instituția este parte; 

Or. en

Amendamentul 98
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) obiectivității și imparțialității 
procedurilor de selecție.

eliminat

Or. en

Amendamentul 99
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) obiectivității și imparțialității 
procedurilor de selecție.

(e) obiectivității și imparțialității 
procedurilor de selecție referitoare la 
achizițiile publice sau la recrutarea 
personalului.

Or. en
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Amendamentul 100
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Accesul la următoarele documente  este 
refuzat în cazul în care divulgarea acestora
ar aduce o gravă atingere procesului 
decizional al instituțiilor:

(3) fără a aduce atingere transparenței 
sporite necesare în cadrul procedurilor de 
adoptare a actelor legislative europene 
sau a actelor nelegislative cu aplicabilitate 
generală, accesul la următoarele 
documente  este refuzat în cazul în care 
divulgarea acestora  ar aduce o gravă 
atingere procesului decizional al 
instituțiilor:

Or. en

Amendamentul 101
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) documente referitoare la o chestiune în 
care nu s-a luat încă o decizie;

(a) documente referitoare la o chestiune în 
care nu s-a luat încă o decizie și în care 
obținerea unui rezultat constructiv ar fi 
pusă în pericol de divulgarea înainte de 
finalizare a documentelor;

Or. en

Amendamentul 102
Charlotte Cederschiöld

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se aplică excepțiile prevăzute la (4) Se aplică excepțiile prevăzute la 
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alineatele (2) și (3), mai puțin în cazul în 
care un interes public superior justifică 
divulgarea conținutului documentelor în 
cauză. În ceea ce privește alineatul 2 litera 
(a) se consideră că există un interes public 
superior care justifică divulgarea atunci 
când informațiile solicitate se referă la
emisii în mediu.

alineatele (2) și (3), mai puțin în cazul în 
care un interes public superior justifică 
divulgarea conținutului documentelor în 
cauză. Există un interes public major care 
justifică divulgarea atunci când 
documentele solicitate au fost întocmite 
sau primite în cursul procedurilor de 
adoptare a actelor legislative europene 
sau a actelor nelegislative cu aplicabilitate 
generală. Atunci când un interes public 
care justifică divulgarea este evaluat, se 
acordă o importanță deosebită faptului că 
documentele solicitate se referă la
protecția drepturilor fundamentale sau la 
dreptul de a trăi într-un mediu sănătos.

Or. en

Amendamentul 103
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se aplică excepțiile prevăzute la 
alineatele (2) și (3), mai puțin în cazul în 
care un interes public superior justifică 
divulgarea conținutului documentelor în 
cauză. În ceea ce privește alineatul 2 litera 
(a) se consideră că există un interes public 
superior care justifică divulgarea atunci 
când informațiile solicitate se referă la 
emisii în mediu.

(4) Se aplică excepțiile prevăzute la 
alineatele anterioare, mai puțin în cazul în 
care un interes public superior justifică 
divulgarea conținutului documentelor în 
cauză. Se consideră că există un asemenea
interes public superior care justifică 
divulgarea atunci când informațiile 
solicitate se referă la emisii în mediu, la 
principiul publicității, la democrație, la 
statul de drept, la protecția drepturilor 
fundamentale și, în special, a dreptului de 
a trăi într-un mediu sănătos.

Or. en
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Amendamentul 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se aplică excepțiile prevăzute la 
alineatele (2) și (3), mai puțin în cazul în 
care un interes public superior justifică 
divulgarea conținutului documentelor în 
cauză. În ceea ce privește alineatul 2 litera
(a) se consideră că există un interes public 
superior care justifică divulgarea atunci 
când informațiile solicitate se referă la 
emisii în mediu.

(4) Se aplică excepțiile prevăzute la 
alineatele (2) și (3), mai puțin în cazul în 
care un interes public superior justifică 
divulgarea conținutului documentelor în 
cauză. În ceea ce privește punctul 2 literele
(a) și (d) se consideră că există un interes 
public superior care justifică divulgarea 
atunci când informațiile solicitate se referă 
la emisii în mediu, cu excepția 
investigațiilor, în special a celor 
referitoare la posibilele încălcări ale 
legislației comunitare. 

În ceea ce privește celelalte excepții 
menționate în prezentul articol, instituția 
ține seama de interesul public care 
justifică divulgarea și dacă informația 
solicitată este legată de emisii în mediu, în 
cazul în care o cerere se referă la accesul 
la informații privind mediul.

Or. en

Amendamentul 105
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Emisiile în mediu sunt definite ca 
evacuări directe sau indirecte de 
substanțe, vibrații, căldură sau zgomot din 
surse individuale sau difuze în atmosferă, 
apă sau sol, în conformitate cu Directiva 
96/61/CE a Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 106
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Divulgarea contactelor de achiziții 
publice sau a contractelor-cadru încheiate 
între o instituție și un vânzător nu face 
obiectul excepțiilor menționate la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 107
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se divulgă numele, titlurile și funcțiile 
celor care dețin o funcție publică, ale 
funcționarilor publici și ale reprezentanților 
grupurilor de interese, atunci când sunt 
legate de activitatea lor profesională, cu 
excepția cazului în care, având în vedere 
circumstanțele speciale, divulgarea ar 
afecta negativ persoanele în cauză. Alte 
date cu caracter personal se divulgă în 
conformitate cu condițiile referitoare la 
prelucrarea legală a unor astfel de date, 
stabilite prin legislația comunitară privind 
protecția persoanelor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal.

(5) Se divulgă numele, titlurile și funcțiile 
celor care dețin o funcție publică, ale 
funcționarilor publici și ale reprezentanților 
grupurilor de interese, atunci când sunt 
legate de activitatea lor profesională.

Or. en
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Amendamentul 108
Hartmut Nassauer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se divulgă numele, titlurile și funcțiile 
celor care dețin o funcție publică, ale 
funcționarilor publici și ale reprezentanților 
grupurilor de interese, atunci când sunt 
legate de activitatea lor profesională, cu 
excepția cazului în care, având în vedere 
circumstanțele speciale, divulgarea ar 
afecta negativ persoanele în cauză. Alte 
date cu caracter personal se divulgă în 
conformitate cu condițiile referitoare la 
prelucrarea legală a unor astfel de date, 
stabilite prin legislația comunitară privind 
protecția persoanelor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal.

(5) Instituțiile publică numele, titlurile și 
funcțiile celor care dețin o funcție publică, 
ale funcționarilor publici și ale 
reprezentanților grupurilor de interese, 
atunci când sunt legate de activitatea lor 
profesională, cu excepția cazului în care, 
având în vedere circumstanțele speciale, 
divulgarea ar afecta negativ persoanele în 
cauză. Alte date cu caracter personal se 
divulgă în conformitate cu condițiile 
referitoare la prelucrarea legală a unor 
astfel de date, stabilite prin legislația 
comunitară privind protecția persoanelor în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Amendamentul 109
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Excepțiile prevăzute în prezentul 
articol nu pot fi interpretate ca făcând 
referire la informațiile de interes public 
cu privire la beneficiarii fondurilor 
Uniunii Europene, disponibile în cadrul 
sistemului de transparență financiară.

Or. ro
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Justificare

Există posibilitatea interpretării acestor informații având caracter comercial, în cazul în care 
beneficiarii sunt societăți comerciale.

Amendamentul 110
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul documentelor terților, 
instituția consultă terții pentru a stabili 
dacă se poate aplica o excepție menționată
la  articolul 4, cu excepția cazului în care 
există certitudinea că documentul trebuie 
sau nu trebuie divulgat.

(1) În cazul documentelor terților, acestea 
sunt divulgate de către instituții fără a 
consulta emitentul, în cazul este clar că 
niciuna dintre excepțiile din prezentul 
regulament nu se aplică. O terță parte este 
consultată în cazul în care aceasta a 
solicitat, atunci când a prezentat 
documentul, ca acesta să fie tratat într-un 
mod specific, pentru a stabili dacă se poate 
aplica o excepție prevăzută în prezentul 
regulament. 

Or. en

Amendamentul 111
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o cerere de acces 
privește un document care provine de la un 
stat membru, document diferit de cele 
transmise în cadrul procedurilor care duc 
la un act legislativ sau la un alt act decât 
legislativ, cu caracter general, se consultă
autoritățile statului membru. Instituția care 
deține documentul îl va divulga, cu 
excepția cazului în care statul membru 
prezintă motive pentru nedivulgarea 

(2) În cazul în care o cerere de acces 
privește un document care provine de la un 
stat membru care nu acționează în calitate 
de membru al Consiliului și nu privește în 
mod direct adoptarea sau punerea în 
aplicare a legislației și a politicilor 
europene, înainte de intentarea oricăror 
acțiuni în instanță, pot fi consultate 
autoritățile statului membru. Instituția care 
deține documentul îl va divulga, cu 
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acestuia, în temeiul excepțiilor menționate 
la articolul 4 sau în temeiul dispozițiilor 
specifice din propria legislație care 
împiedică divulgarea documentului în 
cauză. Instituția evaluează pertinența 
motivelor prezentate de statul membru în 
măsura în care acestea se bazează pe 
excepțiile prevăzute în prezentul 
regulament.

excepția cazului în care statul membru 
prezintă motive pentru nedivulgarea 
acestuia, în temeiul excepțiilor menționate 
la articolul 4. 

Or. en

Amendamentul 112
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Principii privind transparența

(1) În conformitate cu principiile 
democratice enunțate la articolul 6 
alineatul (1) din Tratatul UE și cu 
jurisprudența Curții de Justiție privind 
punerea în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1049/2001, instituțiile, în special 
atunci când acționează în calitate de 
legiuitor, inclusiv în cazul delegării 
atribuțiilor, acordă un acces cât mai larg 
la activitățile lor. 
(2) Documentele referitoare la 
programele lor legislative, consultările 
preliminare ale societății civile, evaluările 
de impact și toate celelalte documente 
pregătitoare, precum și documentele 
legate de punerea în aplicare a politicilor 
europene, inclusiv cele de natură 
financiară, în special atunci când sunt 
legate de o procedură legislativă, sunt 
accesibile pe o pagină de internet 
interinstituțională, ușor de utilizat, și sunt 
publicate într-o serie specială a 
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Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.
(3) La punerea în aplicare a prezentului 
regulament, propunerile legislative, 
precum și alte texte juridice ale UE, sunt 
redactate într-o manieră clară și ușor de 
înțeles, iar instituțiile convin asupra unor 
orientări și modele de redactare comune 
în vederea sporirii certitudinii juridice în 
conformitate cu jurisprudența relevantă a 
Curții de Justiție.
(4) În cursul procedurii legislative, fiecare 
instituție sau organism asociat procesului 
decizional își publică documentele care 
servesc la elaborarea legislației și toate 
informațiile aferente, inclusiv avizele 
juridice, într-o serie specială a Jurnalului 
Oficial al Uniunii Europene, precum și pe 
o pagină de internet comună unde este 
reprodus ciclul procedural în cauză.
(5) Odată adoptate, actele legislative sunt 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, astfel cum se prevede la 
articolul 13.
(6) În temeiul principiului  cooperării 
loiale care reglementează relațiile dintre 
instituții și statele membre, statele 
membre le acordă propriilor cetățenilor 
cel puțin același nivel de transparență ca 
cel acordat la nivel comunitar, prin 
publicarea rapidă și într-o manieră clară 
în jurnalele lor oficiale a textelor sau 
referințelor privind măsurile naționale de 
punere în aplicare a actelor instituțiilor 
Uniunii.
(7) Orice inițiativă sau documente 
provenite de la părțile interesate, care au 
ca scop influențarea procesului decizional 
în orice mod, sunt făcute publice.
(8) Instituțiile cad de acord asupra 
întocmirii unui registru interintituțional 
comun care să cuprindă toate grupurile 
de presiune și alte părți interesate.

Or. en
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Amendamentul 113
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cererile de acces la documente se 
soluționează cu promptitudine.
Solicitantului i se trimite o confirmare de 
primire. În termen de 15 zile lucrătoare de 
la înregistrarea cererii, instituția fie acordă 
accesul la documentul solicitat și îl 
furnizează în același termen, în 
conformitate cu articolul 10, fie îi 
comunică solicitantului, în scris, motivele 
respingerii în tot sau în parte a cererii și îl 
informează cu privire la dreptul acestuia de 
a prezenta o cerere de confirmare, în 
conformitate cu alineatul  (4) al prezentului 
articol.

(1) Cererile de acces la documente se 
soluționează cu promptitudine.
Solicitantului i se trimite o confirmare de 
primire. În termen de cel mult 15 zile 
lucrătoare de la înregistrarea cererii, 
instituția fie acordă accesul la documentul 
solicitat și îl furnizează în același termen, 
în conformitate cu articolul 10, fie îi 
comunică solicitantului, în scris, motivele 
respingerii în tot sau în parte a cererii și îl 
informează cu privire la dreptul acestuia de 
a prezenta o cerere de confirmare, în 
conformitate cu alineatul  (4) al prezentului 
articol.

Or. ro

Justificare

Diferitele termene trebuie interpretate ca termene maximale.

Amendamentul 114
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În mod excepțional, de exemplu în 
cazul în care cererea se referă la un 
document foarte lung sau la un număr 
foarte mare de documente, termenul 
prevăzut la alineatul (1) poate fi prelungit 
cu 15 zile lucrătoare, cu condiția informării 
prealabile a solicitantului și a motivării 

(2) În mod excepțional, de exemplu în 
cazul în care cererea se referă la un 
document foarte lung sau la un număr 
foarte mare de documente, termenul 
prevăzut la alineatul (1) poate fi prelungit 
cu cel mult 15 zile lucrătoare, cu condiția 
informării prealabile a solicitantului și a 
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amănunțite. motivării amănunțite.

Or. ro

Justificare

Diferitele termene trebuie interpretate ca termene maximale.

Amendamentul 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul respingerii totale sau parțiale a 
cererii, solicitantul poate adresa, în termen 
de 15 zile lucrătoare de la primirea 
răspunsului din partea instituției, o cerere 
de confirmare prin care solicită ca instituția 
să-și revizuiască poziția.

(3) În cazul respingerii totale sau parțiale a 
cererii, atunci când solicitantul pune în 
discuție posibilitatea aducerii unui 
prejudiciu intereselor în cauză și/sau 
susține că un interes superior justifică 
divulgarea, acesta poate solicita 
Ombudsmanului European să își exprime 
opinia independentă și obiectivă cu privire 
la lezare și /sau interesul public superior. 
În cazul în care, în urma exprimării 
avizului Ombudsmanului European, 
instituția confirmă respingerea totală sau 
parțială a cererii, solicitantul poate adresa, 
în termen de 15 zile lucrătoare de la 
primirea răspunsului din partea instituției, 
o cerere de confirmare prin care solicită ca 
instituția să-și revizuiască poziția.

Or. en

Justificare

Articolul 7 alineatul (3) este modificat pentru a include o procedură în cazurile în care un 
solicitant pune la îndoială prejudiciul adus și/sau susține că un interes superior justifică 
divulgarea. Ombudsmanul ar putea evalua lezarea și interesul public superior și prezenta un 
raport instituției și solicitantului.
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Amendamentul 116
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul respingerii totale sau parțiale a 
cererii, solicitantul poate adresa, în termen 
de 15 zile lucrătoare de la primirea 
răspunsului din partea instituției, o cerere 
de confirmare prin care solicită ca instituția 
să-și revizuiască poziția.

(3) În cazul respingerii totale sau parțiale a 
cererii, solicitantul poate adresa, în termen 
de cel mult 15 zile lucrătoare de la 
primirea răspunsului din partea instituției, 
o cerere de confirmare prin care solicită ca 
instituția să-și revizuiască poziția.

Or. ro

Justificare

Diferitele termene trebuie interpretate ca termene maximale.

Amendamentul 117
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cererile de confirmare se soluționează 
cu promptitudine. În termen de 30 de zile 
lucrătoare de la înregistrarea cererii, 
instituția fie permite accesul la documentul 
solicitat și îl furnizează în același termen, 
în conformitate cu articolul 10, fie 
comunică, în scris, motivele respingerii 
totale sau parțiale a cererii. În cazul unei 
respingeri în tot sau în parte a cererii, 
instituția informează solicitantul cu privire 
la căile de atac de care dispune.

(1) Cererile de confirmare se soluționează 
cu promptitudine. În termen de cel mult 30 
de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, 
instituția fie permite accesul la documentul 
solicitat și îl furnizează în același termen, 
în conformitate cu articolul 10, fie 
comunică, în scris, motivele respingerii 
totale sau parțiale a cererii. În cazul unei 
respingeri în tot sau în parte a cererii, 
instituția informează solicitantul cu privire 
la căile de atac de care dispune.

Or. ro
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Justificare

Diferitele termene trebuie interpretate ca termene maximale.

Amendamentul 118
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În mod excepțional, de exemplu în 
cazul în care cererea se referă la un 
document foarte lung sau la un număr 
foarte mare de documente, termenul 
prevăzut la alineatul (1) poate fi prelungit 
cu 15 zile lucrătoare, cu condiția informării 
prealabile a solicitantului și a motivării 
amănunțite.

(2) În mod excepțional, de exemplu în 
cazul în care cererea se referă la un 
document foarte lung sau la un număr 
foarte mare de documente, termenul 
prevăzut la alineatul (1) poate fi prelungit 
cu cel mult 15 zile lucrătoare, cu condiția 
informării prealabile a solicitantului și a 
motivării amănunțite.

Or. ro

Justificare

Diferitele termene trebuie interpretate ca termene maximale.

Amendamentul 119
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Refuzul explicit sau tacit al 
angajatului unei instituții, însărcinat cu 
aplicarea prevederilor prezentului 
regulament, constituie abatere și atrage 
răspunderea disciplinară.

Or. ro
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Justificare

Sunt necesare elemente de garantare a punerii în aplicare a drepturilor privind accesul la 
documente.

Amendamentul 120
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Dacă în urma informațiilor primite 
solicitantul solicită informații noi privind 
documentele instituțiilor, această 
solicitare se tratează ca o nouă petiție, 
răspunsul fiind trimis în conformitate cu 
prevederile articolelor 7 și 8. Persoanele 
care efectuează studii și cercetări pentru 
uzul propriu sau în interes de serviciu au 
acces la fondul documentaristic al 
autorității sau al instituției.

Or. ro

Justificare

Este necesară reglementarea unei situatii în care solicitantul doreste informații suplimentare.

Amendamentul 121
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Informațiile care favorizează sau 
ascund încălcarea legii de către o 
persoană sau de către o instituție nu pot fi 
incluse în categoria documentelor 
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sensibile.

Or. ro

Justificare

Aceste documente nu pot face parte din categoria celor exceptate de la accesul publicului.

Amendamentul 122
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Documentele se furnizează într-o 
versiune și o formă care există deja 
(inclusiv varianta electronică sau sub altă 
formă: scriere Braille, caractere mărite sau 
înregistrare pe bandă magnetică), ținând 
seama pe deplin de preferința 
solicitantului.

(3) Documentele se furnizează într-o 
versiune și o formă care există deja 
(inclusiv varianta electronică sau sub altă 
formă: scriere Braille, caractere mărite sau 
înregistrare pe bandă magnetică), ținând 
seama pe deplin de preferința solicitantului 
și de cerința privind neutralitatea 
tehnologiei.

Or. en

Amendamentul 123
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Conținutul unui document este 
disponibil fără discriminare în ceea ce 
privește tulburările de vedere, limba de 
lucru sau platforma sistemului de 
operare. Instituțiile oferă accesul efectiv 
al unui solicitant la conținutul 
documentelor, fără discriminare din 
punct de vedere tehnic.
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Or. en

Amendamentul 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament nu derogă de la 
modalitățile specifice de acces prevăzute 
în legislația comunitară sau națională, 
precum plata unei taxe.

eliminat

Or. en

Amendamentul 125
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul regulament nu derogă de la 
modalitățile specifice de acces prevăzute 
în legislația comunitară sau națională, 
precum plata unei taxe.

eliminat

Or. en

Amendamentul 126
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a permite cetățenilor să își 
exercite efectiv drepturile care decurg din 
prezentul regulament, fiecare instituție 

(1) Pentru a permite cetățenilor să își 
exercite efectiv drepturile care decurg din 
prezentul regulament, fiecare instituție 
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permite accesul public la un registru de 
documente. 

permite accesul public la un registru al 
tuturor documentelor.

Registrul ar trebui să fie accesibil în format 
electronic. 

(a) Registrul ar trebui să fie accesibil în 
format electronic.

Referințele documentelor se înscriu de 
îndată în registru.

(b) Referințele documentelor se înscriu de 
îndată în registru.

(c) Registrele instituțiilor pun la dispoziție 
o interfață ușor de utilizat, în limbile 
tuturor statelor membre, și respectă 
principiile interoperabilității, neutralității 
tehnologiei și accesului liber.
(d) Registrele conțin hyperlinkuri simple, 
statice și disponibile pe termen lung către 
documente stocate în format electronic.
(e) În măsura în care este posibil, 
instituțiile oferă posibilitatea reutilizării 
codului-sursă al registrului electronic 
creat sub Licența publică a Uniunii 
Europene.  
(f) Documentele text în format electronic 
sunt puse la dispoziție, dacă este posibil, 
prin intermediul registrelor, folosind 
standarde internaționale precum ISO/IEC 
32000:2008, ISO/IEC 26300:2006, 
ISO/IEC 15445:2000 sau versiuni mai 
recente.
(g) Instituțiile stabilesc o interfață 
comună pentru registrele lor de 
documente și creează un punct de acces 
unic pentru accesul direct la documente 
de către… *.
*JO: un an de la adoptarea prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 127
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instituțiile iau imediat măsurile 
necesare pentru crearea unui registru 
care să fie disponibil până la 3 iunie 2002.

(3) De asemenea, Parlamentul European 
creează un registru cu activitățile 
parlamentarilor, asigurând o publicitate 
adecvată și garantând accesul la 
informații referitoare, printre altele, la 
activitățile desfășurate de deputați, la 
prezență și participare, utilizarea 
indemnizațiilor și declarațiile de interese 
financiare. Toate instituțiile care intră 
sub incidența prezentului regulament 
creează registre similare pentru a garanta 
responsabilitatea și legitimitatea Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 128
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Documentele întocmite sau primite în 
cadrul procedurilor de adoptare a actelor 
comunitare legislative sau altele decât 
legislative, cu caracter general devin direct 
accesibile publicului  , sub rezerva 
articolelor 4 și 9.

(1) Instituțiile pun la dispoziția publicului 
toate documentele în format electronic 
sau prin intermediul unui registru, în 
special pe cele întocmite sau primite în 
cadrul procedurilor de adoptare a actelor 
comunitare legislative sau altele decât 
legislative, cu caracter general.  

Or. en
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Amendamentul 129
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Celelalte documente, în special 
documentele privind evoluția politicilor 
publice sau a strategiilor, devin, în măsura 
posibilului, direct accesibile în formă 
electronică  .

(2) Alte documente, în special documente
privind evoluția politicilor publice sau a 
strategiilor sau privind punerea în 
aplicare a acestora, devin, în principiu,
direct accesibile în formă electronică.

Or. en

Amendamentul 130
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare instituție definește în propriul 
regulament de procedură celelalte 
documente care sunt direct accesibile 
publicului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 131
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Principiul publicității și al unei mai bune 

documentări
(1) Fiecare instituție asigură publicitatea 
corespunzătoare pentru activitățile sale, 
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precum și disponibilitatea informațiilor și 
a documentației legate de activitățile sale 
în ceea ce privește:
(a) orarele și informațiile referitoare la
calendarul electronic;
(b) regulamentele de procedură și 
procesele administrative;
(c) grupurile de lucru;
(d) componența grupurilor consultative, 
precum Grupul la nivel înalt al Comisiei 
Europene, și autorii studiilor întocmite de 
instituție;
(e) serviciile de difuzare audiovizuale și 
înregistrare a audierilor, reuniunilor, 
conferințelor și consultărilor cu părțile 
interesate;
(f) utilizarea formatelor de date neutre din 
punct de vedere tehnologic și acordarea 
unui sprijinul proactiv pentru accesul 
liber;
(2) Toate documentele întocmite de o 
instituție și transmise în mod oficial către 
unul sau mai mulți destinatari sau primite 
de către o instituție sunt înregistrate cel 
puțin la nivel intern.
(3) În măsura în care este posibil, 
instituțiile ar trebui să permită accesul 
public la specificațiile privind formatele și 
protocoalele utilizate pentru redactarea 
documentelor lor și ar trebui să permită 
punerea în aplicare și utilizarea fără 
restricții sau discriminare.
(4) Instituțiile fac dovada respectării 
alineatului (3).

Or. en

Amendamentul 132
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a



AM\761528RO.doc 41/43 PE418.177v01-00

RO

Sancțiuni
Orice neîndeplinire de către o instituție a 
obligațiilor care decurg din prezentul 
regulament în cadrul unei cereri de acces 
la documente duce în mod automat la 
acordarea accesului la documentele 
solicitate.
Orice neîndeplinire a obligațiilor 
prevăzute în prezentul regulament, cu 
intenție sau din culpă, atrage după sine 
sancțiuni disciplinare asupra 
funcționarului sau agentului din cadrul 
instituțiilor, conform normelor și 
procedurilor prevăzute de Statutul 
funcționarilor Comunităților Europene 
sau de regimul aplicabil altor agenți și de 
regulamentele interne ale instituțiilor.

Or. en

Amendamentul 133
Hartmut Nassauer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Instituțiile își publică organigrama 
indicând mandatul unităților lor interne.

Or. en

Amendamentul 134
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instituțiile creează o comisie 
interinstituțională însărcinată să studieze 
cele mai bune practici, să abordeze 

(2) Instituțiile creează o comisie 
interinstituțională, în conformitate cu 
articolul 255, însărcinată să studieze și să 
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eventualele diferende și să țină seama de 
evoluțiile în domeniul accesului public la 
documente.

facă schimb de bune practici, să identifice 
obstacolele privind accesul și utilizarea și 
sursele de date nepublicate, să abordeze 
eventualele diferende, să promoveze 
interoperabilitatea, reutilizarea și 
fuziunea registrelor, să standardizeze 
codificarea documentelor prin 
intermediul unei organizații europene de 
standardizare, să creeze un portal 
european unic pentru a asigura accesul la 
toate documentele UE și să țină seama de 
evoluțiile în domeniul accesului public la 
documente.

Or. en

Amendamentul 135
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Instituțiile consultă utilizatorii 
serviciilor sale de acces la documente 
pentru a putea răspunde mai bine 
nevoilor reale ale acestora.

Or. en

Amendamentul 136
Marco Cappato

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Reproducerea documentelor

Prezentul regulament nu aduce atingere 
reglementărilor în vigoare în domeniul 
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dreptului de autor, care pot limita dreptul 
terților de a obține copii ori de a
reproduce sau de a utiliza documentele 
divulgate.

Or. en

Amendamentul 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament nu aduce atingere 
reglementărilor în vigoare în domeniul 
dreptului de autor, care pot limita dreptul 
terților de a obține copii ori de a
reproduce sau de a utiliza documentele 
divulgate.

Prezentul regulament nu aduce atingere 
reglementărilor în vigoare în domeniul 
dreptului de autor, care pot limita dreptul 
terților de a  reproduce sau de a utiliza 
documentele divulgate.

Or. en

Justificare

Actuala formulare a articolului 16 este mai bună decât modificările propuse de Comisie.
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