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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 
(uudelleenlaadittu toisinto)
(KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0229),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 255 artiklan 2 
kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0184/2008),

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklat,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan, oikeudellisten 
asioiden valiokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan 
lausunnot (A6-0000/2009),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen 
muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

B. ottaa huomioon, että asiasta vastaavan Euroopan parlamentin valiokunnan mukaan 
komissio päätti uudelleenlaatimismenettelystä ilmoittamatta siitä muille toimielimille ja 
jättäen vaille huomiota parlamentin 4. huhtikuuta 2006 antaman päätöslauselman hengen 
ja kirjaimen, joka sisältää komissiolle annettavat suositukset parlamentin asiakirjojen 
julkisuudesta EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan2 mukaisesti, jonka tarkoituksena 
oli muuttaa merkittävästi asetusta 1049/01, ja korostaa myös sitä, että sen lisäksi 
ehdotuksessaan komissio kieltäytyi täydellisesti käsittelemästä EY:n tuomioistuimen 
"Turcon" asiassa3 antaman tuomion kaltaisia perustavaa laatua olevia kysymyksiä,

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan 
                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
2 EUVL C 293 E, 2.12.2006, s. 151.
3 Tuomioistuimen päätös (suuri jaosto), 1. heinäkuuta 2008, yhdistetyt asiat C-39/05 P ja C-52/05 P. 
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parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositusten (ja oikeudellisten asioiden valiokunnan hyväksymien teknisten 
mukautusten) perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Avoimuus vahvistaisi myös hyvän 
hallintotavan periaatteita EU:n 
toimielimissä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 41 artiklan 1
mukaisesti. Sisäiset menettelyt olisi 
määriteltävä asianmukaisesti ja riittävät 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit olisi 
varmistettava avoimuuden periaatteen 
käytännössä toteuttamiseksi.
_________
1 EUVL C 302, 14.12.2007, s. 1.

Or. en

Perustelu

Myös EU:n oikeusasiamiehen kanta olisi otettava huomioon tässä asiassa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Asetuksessa (EY) N:o 1049/2001, 
jonka soveltaminen alkoi 3 päivänä 
joulukuuta 2001, on säädetty yleisön 
oikeutta tutustua asiakirjoihin koskevista 
yleisistä periaatteista ja rajoituksista 
julkisen tai yksityisen edun huomioon 

Poistetaan.
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ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämän johdanto-osan kappaleen sisältö sisällytetään johdanto-osan 6 kappaleeseen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
täytäntöönpanon ensimmäinen arviointi 
esitettiin 30 päivänä tammikuuta 2004 
julkaistussa kertomuksessa. Komissio 
päätti 9 päivänä marraskuuta 2005 
käynnistää asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
tarkistamiseen johtavan menettelyn. 
Euroopan parlamentti pyytää 4 päivänä 
huhtikuuta 2006 antamassaan 
päätöslauselmassa komissiota esittämään 
ehdotuksen asetuksen muuttamisesta. 
Komissio antoi 18 päivänä huhtikuuta 
2007 vihreän kirjan asetuksen 
tarkistamisesta ja käynnisti julkisen 
kuulemismenettelyn.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän johdanto-osan kappaleen sisältö sisällytetään johdanto-osan 6 kappaleeseen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämän asetuksen tarkoituksena on (6) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
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antaa yleisön oikeudelle tutustua 
asiakirjoihin mahdollisimman 
täysimääräinen vaikutus ja määritellä sitä 
koskevat yleiset periaatteet ja rajoitukset 
EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan 2 
kohdan mukaisesti.

antaa yleisön oikeudelle tutustua 
asiakirjoihin mahdollisimman 
täysimääräinen vaikutus ja määritellä sitä
koskevat yleiset periaatteet julkiseen tai 
yksityiseen etuun perustuvat rajoitukset 
huomioon ottaen EY:n 
perustamissopimuksen 255 artiklan 2 
kohdan mukaisesti, sekä ottaa huomioon 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 alustavasta 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset, 
sekä Euroopan parlamentin 4. huhtikuuta 
2006 antamassa päätöslauselmassa 
komissiolle osoitetut suositukset 
toimielinten asiakirjojen julkisuudesta 
EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan 
mukaisesti*. Tällä asetuksella ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten tai 
tutkinnasta vastaavien elinten olemassa 
olevia oikeuksia tutustua asiakirjoihin.
*EUVL C 293 E, 2.12.2006, s. 151.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappaleet 4-5-6 ja 22 on yhdistetty yhdeksi kappaleeksi, joka sisältää EU:n 
asiakirjojen julkisuuden yleiset periaatteet. Selkeästi viitataan myös EY:n 
perustamissopimuksen 192 artiklaan, joka toimii oikeusperustana Euroopan parlamentin 
komissiolle osoittamalle pyynnölle, jonka mukaan komission olisi annettava asetuksen 
1049/2001 tarkistamista koskeva ehdotus.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) EU-sopimuksen 28 artiklan 1 kohdan ja 
41 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tutustumisoikeus koskee myös asiakirjoja, 
jotka koskevat yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa sekä 
poliisiyhteistyötä ja oikeudellista 
yhteistyötä rikosasioissa. Kunkin 
toimielimen olisi kunnioitettava 
turvallisuussääntöjään.

(8) EU-sopimuksen 28 artiklan 1 kohdan ja 
41 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tutustumisoikeus koskee myös asiakirjoja, 
jotka koskevat yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa sekä 
poliisiyhteistyötä ja oikeudellista 
yhteistyötä rikosasioissa. 
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Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 15 kappale koskee erityisesti kunkin toimielimen asettamia 
turvallisuussääntöjä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) EU:n toimielimet käyttävät 
lainsäädäntövaltaansa, kun ne 
yhteistyössä Euroopan parlamentin 
kanssa hyväksyvät yleisesti päteviä 
säädöksiä, jotka ovat oikeudellisesti 
sitovia jäsenvaltioissa tai sitovat 
oikeudellisesti jäsenvaltioita, kun ne 
antavat asetuksia, direktiivejä, 
puitepäätöksiä tai päätöksiä 
perussopimusten asianmukaisten 
artiklojen mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Menettely, jonka mukaisesti toimielimet käyttävät lainsäädäntövaltaansa, on määriteltävä sen 
määrittämiseksi, mitkä asiakirjat ovat julkisia. (Ks. neuvoston sisäisten sääntöjen 7 artikla).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tämän asetuksen ja yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 

(10) Yhteisön toimielinten ja elinten olisi 
käsiteltävä henkilötietoja 
oikeudenmukaisesti ja avoimesti 
rekisteröityjen oikeuksia rikkomatta 
yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
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välille olisi luotava selkeä yhteys 
henkilötietojen luovuttamisen osalta.

toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti
sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti. 
Toimielinten olisi määriteltävä sisäiset 
menettelynsä siten, että niissä otetaan 
asianmukaisesti huomioon Euroopan 
tietosuojavaltuutetun suositus. 

Or. en

Perustelu

Lainsäädäntöasiakirjojen julkisuus olisi pantava täytäntöön siten, että siinä otetaan 
asianmukaisesti huomioon asetuksen 45/2001 mukainen henkilötietosuojan kunnioittaminen 
ja asiaa koskevat Euroopan tietosuojavaltuutetun suositukset.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Laajempi mahdollisuus tutustua 
asiakirjoihin olisi myönnettävä tapauksissa, 
joissa toimielimet toimivat lainsäätäjinä, 
myös silloin kun ne toimivat siirretyn 
toimivallan nojalla, kuitenkin siten, että 
samalla säilytetään toimielinten 
päätöksenteon tehokkuus. Tällaisten 
asiakirjojen olisi oltava mahdollisimman 
laajasti suoraan yleisön tutustuttavissa.

(12) EY:n perustamissopimuksen artiklan 
1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 
1049/2001 täytäntöönpanoa koskevan 
EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti laajempi mahdollisuus tutustua 
asiakirjoihin olisi myönnettävä tapauksissa, 
joissa toimielimet toimivat lainsäätäjinä, 
myös silloin kun ne toimivat siirretyn 
toimivallan nojalla. Säädöstekstit olisi 
laadittava selkeästi ja ymmärrettävästi1 ja 
julkaistava Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä; valmisteluasiakirjojen ja 
kaikkien säädöksiin liittyvien tietojen, 
kuten oikeudellisen lausuntojen ja 
toimielintenvälisten menettelyjen, olisi 
oltava helposti ja oikea-aikaisesti 
kansalaisten saatavilla internetissä.  
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi päätettävä lainsäädännön 
parantamiskäytäntöjen, laatimismallien ja 
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-tekniikoiden sekä valmistavien 
asiakirjojen elinkaaren jäljittämistä ja 
menettelyyn osallistuvien muiden 
toimielinten ja elinten käyttöön antamista 
koskevista teknisistä ratkaisuista tämän 
asetuksen mukaisesti ja päätös olisi 
julkaistava Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.
Toimielinten välinen sopimus, tehty 22 päivänä 
joulukuuta 73, yhteisön lainsäädännön 
valmistelun laatua koskevista yhteisistä 
suuntaviivoista, EYVL C 73, 17.3.1999, s.1.

Or. en

Perustelu

Erilaisten asiakirjojen ja tietojen, joiden perusteella kansalaiset voivat seurata mitä tahansa 
lainsäädäntömenettelyä, julkisuusperiaate olisi määriteltävä selkeästi. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Asiakirjojen, jotka liittyvät muihin 
kuin lainsäädäntömenettelyihin, kuten 
sitoviin toimiin, joilla ei ole yleistä 
soveltamisalaa, sekä sisäiseen 
organisaatioon, hallinnollisiin tai 
budjettisäännöksiin, tai jotka ovat 
luonteeltaan poliittisia (kuten päätelmät, 
suositukset ja päätöslauselmat), olisi 
oltava helposti saatavissa 
perusoikeuskirjan 41 artiklan mukaisesti 
niin, että samalla säilytetään toimielinten 
päätöksentekoprosessin tehokkuus.     
Kunkin asiakirjatyypin osalta asiasta 
vastaavan toimielimen ja tarvittaessa 
muiden asianomaisten toimielinten olisi 
annettava kansalaisten tietoon 
noudatettavien sisäisten menettelyjen 
kulku, kulloinkin vastuussa oleva 
organisaatioyksikkö ja sen toimivalta, 
asetetut määräajat ja virasto, josta tietoja 
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voi saada. Kysymykseen tulevien 
osapuolten kanssa voidaan sopia 
erityisjärjestelyistä myös tapauksissa, 
joissa asiakirjat eivät ole julkisia; 
toimielinten olisi otettava asiamukaisesti 
huomioon EU:n oikeusasiamiehen 
suositukset.

Or. en

Perustelu

Olisi valvottava yleisen periaatteen täytäntöönpanoa myös muiden kuin lainsäädäntöä 
koskevien menettelyjen julkisuuden osalta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Toimielinten olisi päätettävä 
yhteisistä suuntaviivoista, jotka koskevat 
niiden sisäisten asiakirjojen kirjaamista, 
luokittelua ja arkistointia 
historiantutkimuksen tarpeisiin tässä 
asetuksessa esitettyjen periaatteiden 
mukaisesti. Sen jälkeen Euroopan 
talousyhteisön ja Euroopan 
atomienergiayhteisön päätearkistojen 
avaamisesta yleisölle 1 päivänä 
helmikuuta 1983 annettu neuvoston 
asetus (ETY, Euratom) N:o 354/83* olisi 
kumottava.
*EYVL L 43, 15.2.1983, s. 1.

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä olevan asetuksen olisi toimittava myös asiakirjojen rekisteröinnin, luokitteluna 
ja arkistoinnin oikeusperustana.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Edunvalvojien ja muiden 
asianomaisten osapuolten toimielinten 
välinen rekisteri on lainsäädäntöprosessin 
avoimuuden ja läpinäkyvyyden 
luonnollinen edistämisväline.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Sen varmistamiseksi, että tätä asetusta 
sovellettaisiin täysimääräisesti kaikkiin 
unionin toimiin, kaikkien toimielinten 
perustamien virastojen olisi sovellettava 
tässä asetuksessa säädettyjä periaatteita.

(14) Sen varmistamiseksi, että tätä asetusta 
sovellettaisiin täysimääräisesti kaikkiin 
unionin toimiin, kaikkien toimielinten 
perustamien virastojen olisi sovellettava 
tässä asetuksessa säädettyjä periaatteita.
Kaikkia muita EU:n toimielimiä 
pyydetään hyväksymään vastaavat toimet 
EU:n perustamissopimuksen 1 artiklan 
mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Joihinkin asiakirjoihin olisi niiden 
erittäin arkaluonteisen sisällön vuoksi 
sovellettava erityismenettelyä. Järjestelyt, 

(15) Jotta toimielinten toimia voidaan 
kehittää tiettyä luottamuksellisuutta 
vaativilla aloilla, EU:n turvaluokiteltujen 
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joilla Euroopan parlamentille annetaan 
tietoja tällaisten asiakirjojen sisällöstä, 
olisi tehtävä toimielinten välisenä 
sopimuksena.

tietojen käsittelyä koskeva kattavan 
turvallisuusjärjestelmän perustaminen on 
katsottava asianmukaiseksi. Ilmaisulla 
"EU:n turvaluokiteltu tieto" tarkoitetaan 
mitä tahansa tietoa tai aineistoa, jonka 
luvaton ilmitulo vahingoittaisi jollakin 
tavalla EU:n tai jonkin sen jäsenvaltion 
etuja riippumatta siitä, onko tällainen 
tieto peräisin EU:n sisältä vai onko se 
saatu jäsenvaltioilta, kolmansilta mailta 
vai kansainvälisiltä järjestöiltä. EU:sta 
tehdyn sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisen kansanvallan periaatteen
mukaisesti Euroopan parlamentilla tulisi 
olla oikeus saada käyttöönsä EU:n 
turvaluokiteltuja tietoja erityisesti 
tapauksissa, joissa mainittu käyttöoikeus 
on välttämätöntä perussopimusten 
mukaisista lainsäädäntövelvollisuuksista 
huolehtimisen ja muista velvollisuuksista 
huolehtimisen kannalta. 

Or. en

Perustelu

Luottamuksellisten tietojen käsitteleminen edellyttää kaikkia toimielimiä koskevien selkeiden 
sääntöjen käyttöönottoa. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Toimielinten työskentelyn 
avoimuuden lisäämiseksi Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission olisi 
annettava mahdollisuus tutustua sekä 
toimielinten laatimiin että niiden 
vastaanottamiin asiakirjoihin. Tässä 
yhteydessä on syytä muistaa, että 
Amsterdamin sopimuksen 
päätösasiakirjaan liitetyssä julistuksessa 
N:o 35 todetaan, että jäsenvaltio voi vaatia 

(16) Toimielinten työskentelyn 
avoimuuden lisäämiseksi Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission olisi 
annettava mahdollisuus tutustua sekä 
toimielinten laatimiin että niiden 
vastaanottamiin asiakirjoihin. Jäsenvaltio
voi vaatia Euroopan parlamenttia, 
komissiota tai neuvostoa olemaan 
toimittamatta toimielinten ulkopuolisille 
kolmansille osapuolille kyseisestä 
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komissiota tai neuvostoa olemaan 
toimittamatta kolmansille osapuolille 
kyseisestä jäsenvaltiosta peräisin olevaa 
asiakirjaa, jollei tämä jäsenvaltio ole 
antanut etukäteen suostumustaan asiakirjan 
toimittamiseen.

jäsenvaltiosta peräisin olevaa asiakirjaa, 
jollei tämä jäsenvaltio ole antanut 
etukäteen suostumustaan asiakirjan 
toimittamiseen. Jos mainittua vaatimusta 
ei hyväksytä, pyynnön vastaanottaneen 
toimielimen on ilmoitettava vaatimuksen 
hylkäämisen syyt. EY:n 
perustamissopimuksen 296 artiklan 
mukaisesti mikään jäsenvaltio ei ole 
velvollinen antamaan tietoja, joiden 
ilmaisemisen se katsoo keskeisten 
turvallisuusetujensa vastaiseksi.

Or. en

Perustelu

EU:n asiakirjojen julkisuuden varmistamiseksi olisi laadittava myös erityiset säännöt, jotka 
koskevat EU:n toimielinten kolmansilta osapuolilta vastaanottamia asiakirjoja.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Toimielinten kaikkien asiakirjojen 
olisi pääsääntöisesti oltava yleisön
tutustuttavissa. Tiettyjä yleisiä ja yksityisiä 
etuja on kuitenkin suojattava 
poikkeussäännöksin. Toimielimillä olisi 
oltava mahdollisuus suojata sisäisiä 
keskustelujaan ja neuvottelujaan silloin, 
kun se on välttämätöntä, jotta voidaan 
turvata toimielinten kyky hoitaa 
tehtäviään. Poikkeuksia arvioidessaan 
toimielinten olisi kaikilla unionin 
toiminnan aloilla otettava huomioon 
henkilötietojen suojaa koskevat yhteisön 
lainsäädännön periaatteet.

(17) Toimielinten laatimien tai 
vastaanottamien ja niiden toimintaa 
koskevien kaikkien asiakirjojen olisi 
pääsääntöisesti oltava kirjattuja ja julkisia 
asiakirjoja. Koko asiakirjan julkisuus tai 
sen osan julkisuus voidaan kuitenkin 
peruuttaa, asian kuitenkaan 
vaikuttamatta Euroopan parlamentin 
käyttöoikeuteen.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää määrittää erityisesti, että periaatteessa kaikkien EU:n toimielinten tuottamien tai 
käsittelemien asiakirjojen olisi oltava julkisia asiakirjoja.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kaikkien sääntöjen, jotka koskevat 
toimielinten asiakirjojen saamista 
tutustuttaviksi, olisi oltava tämän asetuksen 
mukaisia.

(18) Kaikkien sääntöjen, jotka koskevat 
toimielinten asiakirjojen saamista 
tutustuttaviksi, olisi oltava tämän asetuksen 
periaatteiden mukaisia, koska asetus 
koskee EY:n perustamissopimuksen 255 
artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tutustumisoikeuden täysimääräisen 
toteutumisen varmistamiseksi olisi 
noudatettava kaksivaiheista
hallintomenettelyä, johon sisältyisi lisäksi 
mahdollisuus tuomioistuinkäsittelyyn tai 
kannella oikeusasiamiehelle.

(19) Asiakirjojen julkisuuden 
täysimääräisen toteutumisen 
varmistamiseksi ja helpottamiseksi:

– lainsäädäntömenettelyyn liittyvien 
tekstien ja tietojen olisi oltava saatavissa 
myös sähköisesti EU:n virallisessa 
lehdessä, ja valmistelevien asiakirjojen 
olisi oltava saatavissa päivitetyn 
toimielintenvälisen päivittäisen rekisterin 
avulla siten, että kutakin menettelyä 
koskevat tiedot/asiakirjat ovat saatavissa; 
– muiden asiakirjojen tai ainakin 
asianomaisten viitteiden olisi oltava 
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saatavissa toimielinten välisen rekisterin 
avulla. Kaksivaiheista hallintomenettelyä 
olisi sovellettava turvaluokiteltujen 
asiakirjojen sekä niiden asiakirjojen 
julkisuuteen, jotka eivät ole suoraan 
saatavissa. 
Toimielimen kieltäytymisestä olisi voitava 
valittaa tuomioistuimelle tai EU:n 
oikeusasiamiehelle.
Jäsenvaltion olisi pyrittävä soveltamaan 
yhdenmukaisesti EU:n toimielimiin 
liittyvien tietojen uudelleenkäyttöä 
julkisuudessa, esimerkkinä 17. 
marraskuuta 2003 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi1, 
julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäytössä.

1EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Kunkin toimielimen olisi toteutettava
tarvittavat toimenpiteet tiedottaakseen
yleisölle voimassa olevista säännöksistä ja 
kouluttaakseen henkilökuntansa 
avustamaan kansalaisia, kun nämä 
käyttävät tämän asetuksen mukaisia 
oikeuksiaan. Kunkin toimielimen olisi 
taattava pääsy asiakirjarekisteriin, jotta 
kansalaiset voisivat helpommin käyttää 
oikeuksiaan.

(20) Toimielimen olisi tiedotettava 
johdonmukaisesti ja koordinoidusti 
yleisölle tämän asetuksen soveltamista 
varten toteutetuista toimista ja 
kouluttaakseen henkilökuntansa 
avustamaan kansalaisia, kun nämä 
käyttävät tämän asetuksen mukaisia 
oikeuksiaan. 

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Vaikka tämän asetuksen tarkoituksena 
ei ole muuttaa asiakirjojen julkisuuteen 
sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä eikä 
sillä ole tällaista vaikutusta, on kuitenkin 
selvää, että jäsenvaltioiden olisi unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden välisiä 
suhteita säätelevän lojaalin yhteistyön 
periaatteen mukaisesti huolehdittava, 
etteivät ne aiheuta haittaa tämän asetuksen 
moitteettomalle soveltamiselle ja että 
niiden olisi kunnioitettava toimielinten 
turvallisuussääntöjä.

(21) Vaikka tämän asetuksen tarkoituksena 
ei ole muuttaa asiakirjojen julkisuuteen 
sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä eikä 
sillä ole tällaista vaikutusta, on kuitenkin 
selvää, että jäsenvaltioiden olisi unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden välisiä 
suhteita säätelevän lojaalin yhteistyön 
periaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
taattava kansallisella tasolla vähintään 
sama avoimuuden taso, joka EU:n tasolla 
taataan EU:n sääntöjen soveltamisen 
yhteydessä.
Tähän liittyen ja asian vaikuttamatta 
kansallisen parlamentin tarkasteluun, 
jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, 
etteivät ne aiheuta haittaa EU:n 
turvaluokiteltujen asiakirjojen käsittelylle.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat pääasiallisesti vastuussa EU:n lainsäädännön ja toimien 
täytäntöönpanosta. Kansalaisten kykyä ymmärtää ja seurata unionin toimintaa voitaisiin 
edistää kansallisen tason parhaiden käytäntöjen vaihtamisella sen osalta, mikä koskee 
EU:hun liittyvien asiakirjojen ja tietojen julkisuutta. 

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tällä asetuksella ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden, oikeusviranomaisten tai 
tutkinnasta vastaavien elinten olemassa 
olevia oikeuksia tutustua asiakirjoihin.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale liitetään 6 kappaleeseen.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) EY:n perustamissopimuksen 255 
artiklan 3 kohdan mukaan kukin toimielin 
vahvistaa omassa työjärjestyksessään 
erityismääräykset siitä, miten toimielimen 
asiakirjoihin voi tutustua,

(23) EY:n perustamissopimuksen 255 
artiklan 3 kohdan ja tähän asetukseen 
sisältyvien periaatteiden ja sääntöjen
mukaan kukin toimielin vahvistaa omassa 
työjärjestyksessään erityismääräykset siitä, 
miten toimielimen asiakirjoihin voi 
tutustua,

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen 
etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja 
rajoitukset, jotka koskevat EY:n 
perustamissopimuksen 255 artiklassa 
tarkoitettua oikeutta tutustua Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission, 
jäljempänä ’toimielimet’, asiakirjoihin, 
siten, että yleisölle myönnetään 
mahdollisimman laaja oikeus tutustua 
kyseisiin asiakirjoihin;

a) määritellä EY:n perustamissopimuksen 
255 artiklan mukaisesti ne julkiseen tai 
yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, 
edellytykset ja rajoitukset, jotka koskevat 
oikeutta tutustua Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission asiakirjoihin, 
jäljempänä ’toimielimet’, sekä mainittujen 
toimielinten perustamien kaikkien 
virastojen tai elinten asiakirjoihin, siten, 
että myönnetään mahdollisimman laaja 
oikeus tutustua kyseisiin asiakirjoihin;

Or. en

Perustelu

Voimassa oleva asetus muodostaa EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan täytäntöönpanon 
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oikeuskehyksen, minkä vuoksi sen on mainittava ja sen on toimittava myös sekä Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission sekä muiden toimielinten ja elinten asiakirjojen 
julkisuuden oikeuskehyksenä. 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) edistää asiakirjoihin
tutustumismahdollisuutta koskevia hyviä 
hallintokäytäntöjä.

c) edistää toimielinten avoimia ja hyviä 
hallintokäytäntöjä toimielinten 
asiakirjojen julkisuuden edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – c a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) perustaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston yhteispäätöksellä EU:n 
julkaisutoimiston hallintokomitean¹ 
ehdotuksesta Euroopan unionin 
virallinen lehti. Toimielintenvälisellä 
pohjalla on perustettava muita välineitä, 
kuten julkisia rekistereitä ja erityisiä 
hallintomenettelyjä, jotka varmistavat 
mainitun oikeuden mahdollisimman 
vaivattoman käyttömahdollisuuden.
¹Ks. SEC(2008)2109, 7 artikla.

Or. en

Perustelu

On tärkeää määritellä välineet, joilla toimielinten asiakirjojen julkisuus pannaan täytäntöön.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asiakirjoihin tutustumiseen oikeutetut ja 
soveltamisala

Asiakirjoihin tutustumiseen oikeutetut

1. Jokaisella luonnollisella henkilöllä ja 
oikeushenkilöllä on oikeus tutustua 
toimielinten asiakirjoihin tässä asetuksessa 
määriteltyjen periaatteiden, edellytysten ja 
rajoitusten mukaisesti.

Jokaisella luonnollisella henkilöllä ja 
oikeushenkilöllä on oikeus tutustua 
toimielinten asiakirjoihin tässä asetuksessa 
määriteltyjen periaatteiden, edellytysten ja 
rajoitusten mukaisesti.

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
toimielimen hallussa oleviin asiakirjoihin, 
nimittäin toimielimen laatimiin tai sen 
vastaanottamiin ja sen hallussa oleviin 
asiakirjoihin, jotka liittyvät toimielimen 
vastuualueeseen kuuluvia politiikkoja, 
toimintaa ja päätöksiä koskevaan asiaan 
kaikilla Euroopan unionin toiminnan 
aloilla.
3. Yleisön on saatava tutustua 
asiakirjoihin joko kirjallisen hakemuksen 
perusteella tai suoraan sähköisessä 
muodossa tai rekisteristä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 9 artiklan 
soveltamista. Erityisesti 
lainsäädäntömenettelyn yhteydessä 
laadittuihin tai vastaanotettuihin 
asiakirjoihin on voitava tutustua suoraan 
12 artiklan mukaisesti.
4. Arkaluonteisiksi 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti luokiteltuihin asiakirjoihin 
sovelletaan kyseisen artiklan mukaista 
erityismenettelyä.
5. Tätä asetusta ei sovelleta muiden 
tahojen kuin toimielinten tuomioistuimille 
toimittamiin asiakirjoihin.
6. Asiakirjoja, jotka ovat osa 
yksittäistapausta koskevaan toimeen 
kohdistuvan menettelyn tai tutkinnan 
hallinnollista aineistoa, ei anneta yleisön 
tutustuttavaksi ennen kuin tutkinta on 
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päätetty tai kyseinen toimi on lopullinen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta EY:n 
lainsäädännöllä perustettuja 
asianosaisten erityisiä oikeuksia tutustua 
asiakirjoihin. Yleisön saataville ei 
kuitenkaan aseteta asiakirjoja, jotka 
sisältävät tietoja, jotka toimielin on 
kerännyt tai saanut luonnollisilta tai 
oikeushenkilöiltä tällaisten 
tutkintamenettelyjen yhteydessä.
7. Tämä asetus ei rajoita kansainvälisen 
oikeuden välineisiin tai toimielinten 
niiden täytäntöönpanemiseksi antamiin 
säädöksiin perustuvaa yleisön oikeutta 
tutustua toimielinten hallussa oleviin 
asiakirjoihin.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
toimielimen hallussa oleviin asiakirjoihin, 
toisin sanoen toimielimen laatimiin tai 
sen vastaanottamiin ja sen hallussa 
oleviin asiakirjoihin kaikilla Euroopan 
unionin toimialoilla.
2. Asiakirjat asetetaan yleisön saataville 
joko sähköisesti Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai virallisen 
toimielimen rekisterissä tai kirjallisen 
pyynnön perusteella.
Lainsäädäntömenettelyn yhteydessä 
laadittuihin tai vastaanotettuihin 
asiakirjoihin on voitava tutustua suoraan 
5a artiklan mukaisesti.
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3. Tämä asetus ei rajoita kansainvälisen 
oikeuden välineisiin tai toimielinten 
niiden täytäntöönpanemiseksi antamiin 
säädöksiin tai jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöön perustuvaa yleisön 
tehostettua oikeutta tutustua toimielinten 
hallussa oleviin asiakirjoihin.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’asiakirjalla’ mitä tahansa tallennetta 
(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), jonka toimielin on laatinut ja 
virallisesti toimittanut yhdelle tai 
useammalle vastaanottajalle tai joka on 
muuten kirjattu tai jonka toimielin on 
vastaanottanut; sähköisiin tallennus-, 
käsittely- ja hakujärjestelmiin sisältyvät 
tiedot ovat asiakirjoja, jos ne voidaan 
poimia paperitulosteena tai sähköisessä 
muodossa olevana jäljennöksenä käyttäen 
järjestelmässä saatavilla olevia välineitä

a) "asiakirjalla" mitä tahansa tallennetta 
(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), joka koskee toimielimen 
vastuualueeseen kuuluvia politiikkoja, 
toimintaa ja päätöksiä; sähköisiin 
tallennus-, käsittely- ja hakujärjestelmiin 
(mukaan lukien toimielinten työssä 
käytetyt ulkoiset järjestelmät) sisältyvien 
tietojen on katsottava muodostavan
asiakirjan tai asiakirjoja, jos ne voidaan 
poimia yhtenä tai useampana 
paperitulosteena tai sähköisessä muodossa 
olevina jäljennöksinä käyttäen kaikkia 
järjestelmän käyttämiseen kohtuudella
saatavilla olevia välineitä. Toimielimen, 
joka aikoo luoda uuden sähköisen 
tallennusjärjestelmän tai olennaisesti 
muuttaa käytössä olevaa järjestelmää, on 
arvioitava sen mahdollista vaikutusta 
tämän asetuksen mukaiseen asiakirjojen 
julkisuuteen ja edistettävä avoimuuden 
tavoitetta;

Or. en
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) "turvaluokitelluilla asiakirjoilla" 
asiakirjoja, joiden julkistaminen voisi 
vaikuttaa Euroopan unionin tai yhden tai 
useamman EU:n jäsenvaltion olennaisiin 
etuihin, erityisesti yleiseen 
turvallisuuteen, puolustukseen ja 
sotilaallisiin asioihin, jotka voidaan 
määritellä turvaluokitelluiksi tai määrätä 
osaksi tai kokonaan julkisiksi 3a 
artiklassa määriteltyjen ehtojen 
mukaisesti; 

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) «lainsäädäntöasiakirjoilla» 
asiakirjoja, jotka on laadittu tai 
vastaanotettu sellaisten säädösten 
antamiseen liittyvien menettelyjen 
yhteydessä, joilla ei ole yleistä 
soveltamisalaa tai jotka joko sitovat 
jäsenvaltioita tai ovat niissä sitovia, ja 
joiden hyväksymisen osalta 
perustamissopimus, vaikka vain 
vapaaehtoiselta pohjalta, edellyttää 
parlamentin päätöstä tai osallistumista; 

Or. en
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) «muilla kuin 
lainsäädäntöasiakirjoilla» asiakirjoja, 
jotka laaditaan tai vastaanotetaan 
jäsenvaltioita oikeudellisesti sitovien 
johtopäätösten, suositusten tai 
päätöslauselmien tai säännösten 
kaltaisten luonteeltaan poliittisten 
menettelyjen yhteydessä, mutta jotka eivät 
ole soveltamisalaltaan yleisiä ab kohdassa 
tarkoitetulla tavalla;

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a d) «hallinnollisilla asiakirjoilla» 
asiakirjoja tai toimia, jotka liittyvät 
toimielinten sisäiseen organisaatioon tai 
hallinnollisiin tai talousarviota koskeviin 
säännöksiin;

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a e) «arkistolla» toimielimen välinettä, 
jonka avulla se hallitsee rakenteellisesti 
kaikkia kirjattuja asiakirjojaan, jotka 
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koskevat käynnissä olevaa tai äskettäin 
päätökseen saatettua toimielimen 
menettelyä;

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a f) «päätearkistolla» sitä osaa 
toimielinten arkistoista, joka on 3 artiklan 
1a kohdassa säädettyjen ehtojen 
mukainen asiakirjojen pysyvän 
säilytyksen arkisto;

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yksityiskohtainen luettelo kaikista a–d 
kohdan määritelmän mukaisten 
säännösten luokista julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ja 
asianomaisen toimielimen verkkosivuilla. 
Toimielinten on myös päätettävä 
arkistoinnin yleisistä periaatteista ja 
julkistettava mainitut periaatteet.

Or. en
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Turvaluokitellut asiakirjat

1. Julkisten syiden perusteella ja asian 
vaikuttamatta kansallisen parlamentin 
tarkasteluun toimielimen on luokiteltava 
asiakirja, kun sen luovuttaminen 
vaarantaisi Euroopan unionin tai jonkin 
sen jäsenvaltion keskeisten etujen 
suojelun.  
Turvaluokka merkitään seuraavia 
merkintätapoja käyttäen:
a) " EU TOP SECRET": Tätä 
turvaluokkaa sovelletaan vain sellaiseen 
tietoon ja aineistoon, jonka luvaton 
ilmitulo saattaisi vahingoittaa 
poikkeuksellisen vakavasti Euroopan 
unionin tai sen yhden tai useamman 
jäsenvaltion olennaisia etuja;
b) " EU SECRET": tätä turvaluokkaa 
sovelletaan vain sellaiseen tietoon ja 
aineistoon, jonka luvaton ilmitulo 
saattaisi vahingoittaa vakavasti Euroopan 
unionin tai sen yhden tai useamman 
jäsenvaltion olennaisia etuja;
c) "EU CONFIDENTIAL ": tätä 
turvaluokkaa sovelletaan vain sellaiseen 
tietoon ja aineistoon, jonka luvaton
ilmitulo saattaisi vahingoittaa Euroopan 
unionin tai sen yhden tai useamman 
jäsenvaltion olennaisia etuja;
d) "EU RESTRICTED": Tätä 
turvaluokkaa sovelletaan sellaiseen 
tietoon ja aineistoon, jonka luvaton 
ilmitulo saattaisi olla epäedullista 
Euroopan unionin tai sen yhden tai 
useamman jäsenvaltion etujen kannalta;
2. Tiedot turvaluokitellaan vain, jos se on 
tarpeen. 
Asiakirjan luovuttajat ilmoittavat 
mahdollisuuksien mukaan 
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turvaluokitellun asiakirjan osalta sen, 
minä päivänä tai minkä ajan jälkeen 
asiakirjan sisällön turvaluokka voidaan 
alentaa tai poistaa. 
Muussa tapauksessa he tarkistavat 
asiakirjan vähintään joka viides vuosi 
varmistaakseen, onko alkuperäinen 
luokitus edelleen tarpeellinen.
Turvaluokka on ilmoitettava selvästi ja 
oikein, ja se on säilytettävä vain niin 
kauan, kuin tiedot on suojattava.
Turvaluokittelun hallinnoinnista ja sen 
mahdollisesta lieventämisestä tai 
poistamisesta vastaa yksinomaan tietoja 
luovuttava toimielin, tai turvaluokitellun 
asiakirjan kolmannelta osapuolelta tai 
toiselta toimielimeltä vastaanottanut 
toimielin.
3. Luokitellut asiakirjat luovutetaan 
kolmansien osapuolten käyttöön vain 
asiakirjan luovuttajan suostumuksella, 
asian vaikuttamatta toisten EU:n 
toimielinten käyttöoikeuteen. 
Toimielimen, joka ei myönnä 
arkaluonteisen asiakirjan käyttöoikeutta, 
on kuitenkin perusteltava päätöksensä 
siten, että tässä artiklassa suojattuja etuja 
ei vahingoiteta. 
Kun useampi kuin yksi toimielin 
osallistuu luokitellun asiakirjan 
käsittelyyn, sovelletaan samaa 
luokitteluperiaatetta ja sovittelumenettely 
käynnistetään tapauksissa, joissa 
toimielimet ovat erimielisiä 
turvaluokittelun asteesta. 
Lainsäädäntömenettelyihin liittyviä 
asiakirjoja ei turvaluokitella; 
täytäntöönpanotoimet turvaluokitellaan 
ennen niiden hyväksymistä siltä osin kuin 
luokittelu on välttämätöntä ja kuin sen 
tarkoituksena on estää toimien kielteiset 
vaikutukset. Luottamuksellisten tietojen 
antamista koskevat kansainväliset 
sopimukset tehdään Euroopan unionin tai 
yhteisön nimissä, ja niillä ei voida antaa 
millekään kolmannelle maalle tai 
järjestölle oikeutta estää Euroopan 
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parlamenttia saamasta käyttöönsä 
luottamuksellista tietoa.
4. Turvaluokiteltuja asiakirjoja koskevia 
tämän artiklan 1 ja 3 kohdassa 
säädettyjen menettelyjen mukaisia 
hakemuksia käsittelevät vain ne henkilöt, 
joilla on oikeus perehtyä näihin 
asiakirjoihin. Mainitut henkilöt myös 
arvioivat, mitkä viittaukset 
turvaluokiteltuihin asiakirjoihin voidaan 
tehdä julkisessa asiakirjarekisterissä.
5. Turvaluokiteltu asiakirja kirjataan 
toimielimen rekisteriin tai luovutetaan 
vain sen toimijan suostumuksella, jolta 
asiakirja on peräisin.
6. Toimielimen, joka päättää olla 
antamatta turvaluokiteltua asiakirjaa 
hakijan käyttöön, on perusteltava 
päätöksensä siten, että tässä asetuksessa 
säädettyjen poikkeusten suojaamia etuja 
ei vahingoiteta.
7. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimiin sen 
varmistamiseksi, että asianomaisia 
periaatteita kunnioitetaan EU:n 
turvaluokiteltujen asiakirjojen 
käyttöoikeutta koskevien hakemusten 
käsittelyssä, asian vaikuttamatta 
kansallisen parlamentin tarkasteluun.
8. Turvaluokiteltuja asiakirjoja koskevat 
toimielinten turvasäännöt julkaistaan.
9. Euroopan parlamentilla on oikeus 
saada käyttöönsä turvaluokiteltuja 
asiakirjoja erityisen parlamentaarisesta 
valvonnasta vastaavan valiokunnan 
kautta, jonka jäsenet nimittää
parlamentin puheenjohtajakokous ja joka 
noudattaa erityistä 
luotettavuusselvitysmenettelyä ja 
vakuuttaa juhlallisesti pidättyvänsä 
millään tavalla paljastamasta käyttöön 
annettuja tietoja.
Euroopan parlamentti päättää omista 
sisäisistä säännöistään, jotka noudattavat 
perussopimusten, turvallisuusnormien ja 
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neuvoston sekä komission sisäisten 
turvallisuussääntöjen mukaisia 
velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Turvaluokitellut asiakirjat määritellään ja niitä käsitellään erillisinä sääntöinä ilman 
poikkeuksia. (Huom. erityisesti tapaus, joka koskee terrorijärjestöjen luettelon laatimista.)

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Poikkeukset Yleiset poikkeukset asiakirjojen 
käyttöoikeuteen

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimielimet kieltäytyvät antamasta 
tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi 
sellaisen yleisen edun suojaa, joka koskee:

1. 3 artiklan mukaan käsiteltäviä 
asiakirjoja lukuun ottamatta toimielimet 
voivat kieltäytyä antamasta tutustuttavaksi 
asiakirjaa, jonka sisältämien tietojen 
ilmaiseminen vahingoittaisi sellaisen 
yleisen edun suojaa, joka koskee:

Or. en
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yleistä turvallisuutta mukaan lukien 
luonnollisten ja oikeushenkilöiden 
turvallisuus;

a) Euroopan unionin tai yhden tai 
useamman EU:n jäsenvaltion sisäistä 
yleistä turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimielimet kieltäytyvät antamasta 
tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi:

2. Toimielimet voivat kieltäytyä antamasta 
tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi
yksityisiä etuja, jotka liittyvät:

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) yksityiseen sekä henkilön 
koskemattomuuteen sen mukaisesti, mitä 
EY:n perustamissopimuksen 286 
artiklassa säädetään avoimen ja hyvän 
hallinnon mukaisista toimielimiä 
koskevaa henkilötietojen asianmukaista 
suojelua koskevista periaatteista;

Or. en
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) oikeudellisen neuvonannon sekä 
tuomioistuin-, välimies- ja 
riitojenratkaisumenettelyjen suojaa;

c) välimies- ja riitojenratkaisumenettelyjen 
suojaan liittyvää oikeudellista
neuvonantoa;

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) valintamenettelyjen riippumattomuutta 
ja puolueettomuutta.

e) julkisten hankintamenettelyjen 
valintamenettelyjen riippumattomuutta ja 
puolueettomuutta siihen saakka, kunnes 
sopimuksen tekevä toimielin on tehnyt 
päätöksen, tai kunnes valintalautakunta 
on tehnyt päätöksen menettelyissä, jotka 
johtavat henkilöstön rekrytointiin, siihen 
saakka kunnes nimittävä viranomainen 
on tehnyt päätöksensä.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Article 4 – paragraph 3

Komission teksti Tarkistus

3. Seuraavia asiakirjoja ei anneta 
tutustuttaviksi, jos niiden sisältämien 
tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi 
vakavasti toimielinten 
päätöksentekomenettelyä:

Poistetaan.
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a) asiakirjat, jotka liittyvät asiaan, josta ei 
ole tehty päätöstä;
b) asiakirjat, jotka sisältävät sisäiseen 
käyttöön tarkoitettuja mielipiteitä osana 
asianomaisten toimielinten neuvotteluja 
ja alustavia keskusteluja, päätöksen 
tekemisen jälkeenkään.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan, jollei 
ylivoimainen yleinen etu edellytä 
ilmaisemista. Tämän artiklan 2 kohdan a 
alakohtaa sovellettaessa ylivoimaisen 
yleisen edun katsotaan edellyttävän tietojen 
julkaisemista, kun pyydetyt tiedot liittyvät 
ympäristöpäästöihin.

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan, jollei 
ylivoimainen yleinen etu edellytä 
ilmaisemista. Mainitun ylivoimaisen 
yleisen edun katsotaan edellyttävän tietojen 
julkaisemista, kun pyydetyt tiedot liittyvät 
ympäristöpäästöihin, perusoikeuksien 
suojeluun ja erityisesti oikeutta elää 
terveellisessä ympäristössä koskevien 
oikeuksien suojeluun.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Viranhaltijoiden, virkamiesten ja 
eturyhmien edustajien nimet, arvonimet ja 
tehtävät on julkistettava ammatillisen 
toiminnan yhteydessä, paitsi jos tietojen 
julkistaminen olisi erityisten syiden vuoksi 
haitallista kyseisten henkilöiden kannalta. 
Muita henkilötietoja julkistettaessa on 

Poistetaan.
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noudatettava lainmukaista henkilötietojen 
käsittelyä koskevia edellytyksiä, joista 
säädetään yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä annetussa 
EY:n lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä tässä artiklassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan ainoastaan niin 
kauan kuin suojelu on asiakirjan sisällön 
kannalta perusteltua. Poikkeuksia voidaan
soveltaa enintään 30 vuoden ajan. Kun 
kyseessä ovat henkilötietojen suojaa tai 
kaupallisia etuja koskevien poikkeusten 
piiriin kuuluvat asiakirjat ja arkaluonteiset 
asiakirjat, poikkeuksia voidaan tarvittaessa 
soveltaa tämän jälkeenkin.

7. Edellä tässä artiklassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan ainoastaan niin 
kauan kuin suojelu on asiakirjan sisällön 
kannalta perusteltua. Muussa tapauksessa 
he tarkistavat asiakirjan vähintään joka 
viides vuosi varmistaakseen, onko 
poikkeus edelleen tarpeellinen. Kaikkia 
poikkeuksia on joka tapauksessa 
sovellettava enintään 30 vuoden ajan. Kun 
kyseessä ovat yksityisyyden suojaa tai 
kaupallisia etuja koskevien poikkeusten 
piiriin kuuluvat asiakirjat, asianmukaisesti 
perusteltuja poikkeuksia voidaan 
tarvittaessa soveltaa tämän jälkeenkin.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kuulemiset Kolmansien osapuolten kuuleminen

Or. en
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kyse on kolmannen asiakirjasta, 
toimielin kuulee tätä arvioidakseen, onko 4 
artiklassa mainittua poikkeusta 
sovellettava, paitsi jos on selvää, että 
asiakirja on luovutettava tai sitä ei tule 
luovuttaa.

1. Jos kyse on kolmannen asiakirjasta, 
toimielin kuulee tätä arvioidakseen, onko 
tässä asetuksessa mainittua poikkeusta 
sovellettava, paitsi jos on selvää, että 
asiakirja on luovutettava tai sitä ei tule 
luovuttaa.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hakemus koskee jäsenvaltiosta 
peräisin olevaa asiakirjaa, jota ei toimiteta 
osana menettelyjä, joissa annetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
säädöksiä tai muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, 
asiassa on kuultava kyseisen jäsenvaltion 
viranomaisia. Asiakirjaa hallussaan pitävä 
toimielin luovuttaa asiakirjan, paitsi jos 
jäsenvaltio esittää syyt sille, miksi 
asiakirjaa ei tule luovuttaa, joko 4 
artiklassa mainittujen poikkeusten tai 
jäsenvaltion oman lainsäädännön 
sisältämien, kyseisen asiakirjan 
luovuttamisen estävien säännösten nojalla.
Toimielin hyväksyy jäsenvaltion perustelut 
siltä osin kuin ne perustuvat tässä 
asetuksessa säädettyihin poikkeuksiin.

2. Jos hakemus koskee jäsenvaltiosta, joka 
ei toimi neuvoston jäsenen 
ominaisuudessa, peräisin olevaa asiakirjaa, 
asiassa on kuultava kyseisen jäsenvaltion 
viranomaisia. Asiakirjaa hallussaan pitävä 
toimielin ei luovuta asiakirjaa, jos 
asianomainen jäsenvaltio vastustaa 
luovuttamista EY:n 
perustamissopimuksen 296 artiklan 
perusteella tai jäsenvaltio esittää syyt sille, 
miksi asiakirjaa ei tule luovuttaa, joko 
4 artiklassa mainittujen poikkeusten tai 
jäsenvaltion oman lainsäädännön 
sisältämien, kyseisen asiakirjan 
luovuttamisen estävien säännösten nojalla. 

Or. en
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun jäsenvaltio vastaanottaa pyynnön, 
joka koskee sen hallussa olevaa 
toimielimestä peräisin olevaa asiakirjaa, 
jäsenvaltio kuulee asianomaista 
toimielintä, jollei ole selvää, että asiakirja 
on luovutettava tai että sitä ei tule 
luovuttaa, voidakseen tehdä päätöksen, 
joka ei vaaranna tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamista. Jäsenvaltio voi 
tämän asemesta toimittaa pyynnön edelleen 
asiakirjan laatineelle toimielimelle.

3. Kun jäsenvaltio vastaanottaa pyynnön, 
joka koskee sen hallussa olevaa 
toimielimestä peräisin olevaa asiakirjaa, 
asian vaikuttamatta jäsenvaltion 
tarkasteluun, jäsenvaltio kuulee 
asianomaista toimielintä, jollei ole selvää, 
että asiakirja on luovutettava tai että sitä ei 
tule luovuttaa, voidakseen tehdä päätöksen, 
joka ei vaaranna tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamista. Jäsenvaltio voi 
tämän asemesta toimittaa pyynnön edelleen 
asiakirjan laatineelle toimielimelle.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Lainsäädännön avoimuus

1. EY:n perustamissopimuksen 6 artiklan 
1 kohdan mukaisen demokratian 
periaatteen ja asetuksen (EY) N:o 
1049/2001 täytäntöönpanoa koskevan 
EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti tapauksissa, joissa toimielimet 
toimivat lainsäätäjinä, myös silloin kun 
ne toimivat siirretyn toimivallan nojalla, 
toimielimet sallivat kaikkien toimiensa 
mahdollisimman laajan julkisuuden. 
2. Asiakirjojen, jotka liittyvät toimielinten 
lainsäädäntömenettelyihin, 
kansalaisyhteiskunnan alustavaan 
kuulemiseen, vaikutusten arviointiin sekä 
kaikkien muiden lainsäädäntömenettelyyn 
liittyvien valmistelevien asiakirjojen on 
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oltava saatavilla käyttäjäystävällisellä 
toimielinten yhteisellä verkkosivulla sekä 
Euroopan unionin virallisen lehden 
erillisen sarjan välityksellä. 
3. Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
yhteydessä lainsäädäntöehdotukset sekä 
EU:n muut säädöstekstit laaditaan 
selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ja 
toimielimet sopivat yhteisistä 
suuntaviivoista oikeusvarmuuden 
parantamiseksi EY:n tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti.
4. Lainsäädäntömenettelyn yhteydessä 
kukin päätöksentekoprosessiin osallistuva 
toimielin tai muu elin julkistaa 
valmisteluasiakirjansa ja kaikki niihin 
liittyvät tiedot, kuten oikeudelliset 
lausunnot, Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä sekä yhteisellä verkkosivulla, 
joka sisältää menettelyn elinkaaren 
kokonaisuudessaan.  
5. Hyväksytyt säädökset julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
13 artiklan mukaisesti.
6. Jäsenvaltioiden olisi unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden välisiä 
suhteita säätelevän lojaalin yhteistyön 
periaatteen mukaisesti taattava 
kansallisella tasolla vähintään sama 
avoimuuden taso, joka EU:n tasolla 
taataan EU:n sääntöjen soveltamisen 
yhteydessä, julkaisemalla oikea-aikaisesti 
ja selkeästi omissa virallisissa lehdissään 
tekstit tai viittaukset EU:n toimielinten 
säädösten kansallisiin 
täytäntöönpanotoimiin. 
7. Kaikki aloitteet ja asiakirjat, jotka 
mahdollinen asianomainen osapuoli on 
tehnyt tai laatinut tarkoituksenaan 
vaikuttaa päätöksentekoon jollakin 
tavalla, ovat julkisia. 

Or. en
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hakemus ei ole riittävän täsmällinen 
tai pyydettyjä asiakirjoja ei voida 
tunnistaa, toimielin pyytää hakijaa 
täsmentämään hakemustaan ja avustaa 
hakijaa tässä esimerkiksi antamalla tietoja 
julkisten asiakirjarekisterien käytöstä.
Tämän asetuksen 7 ja 8 artiklassa 
säädetyt määräajat alkavat kulua päivänä, 
jona toimielin vastaanottaa pyydetyt 
täsmentävät tiedot.

2. Jos hakemus ei ole riittävän täsmällinen, 
toimielin pyytää 15 päivän kuluessa 
hakijaa täsmentämään hakemustaan ja 
avustaa hakijaa tässä esimerkiksi antamalla 
tietoja julkisten asiakirjarekisterien 
käytöstä.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Uudistetut hakemukset käsitellään 
välittömästi. Kolmenkymmenen työpäivän 
kuluessa hakemuksen kirjaamisesta 
toimielin joko päättää antaa pyydetyn 
asiakirjan tutustuttavaksi ja antaa asiakirjan 
tutustuttavaksi 10 artiklan mukaisesti tässä 
määräajassa tai ilmoittaa kirjallisesti, mistä 
syystä hakemus on hylätty kokonaan tai 
osittain Jos toimielin kieltäytyy antamasta 
asiakirjaa kokonaan tai osittain 
tutustuttavaksi, se ilmoittaa hakijalle tämän 
käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista.

1. Uudistetut hakemukset käsitellään 
välittömästi. Viidentoista työpäivän 
kuluessa hakemuksen kirjaamisesta 
toimielin joko päättää antaa pyydetyn 
asiakirjan tutustuttavaksi ja antaa asiakirjan 
tutustuttavaksi 10 artiklan mukaisesti tässä 
määräajassa tai ilmoittaa kirjallisesti, mistä 
syystä hakemus on hylätty kokonaan tai 
osittain Jos toimielin kieltäytyy antamasta 
asiakirjaa kokonaan tai osittain 
tutustuttavaksi, se ilmoittaa hakijalle tämän 
käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista.

Or. en
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Arkaluonteisten asiakirjojen käsittely

1. Arkaluonteisia ovat asiakirjat, jotka 
ovat peräisin toimielimistä tai niiden 
virastoista, jäsenvaltioista tai kolmansista 
maista tai kansainvälisistä järjestöistä ja 
joiden turvaluokitus on ”TRÈS 
SECRET/TOP SECRET”, ”SECRET” tai 
”CONFIDENTIEL” kyseisen toimielimen 
niiden sääntöjen mukaisesti, joilla 
suojellaan Euroopan unionin tai sen 
yhden tai useamman jäsenvaltion 
olennaisia etuja 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuilla aloilla, 
erityisesti yleisen turvallisuuden, 
puolustuksen ja sotilasasioiden osalta.
2. Arkaluonteisia asiakirjoja koskevia 7 ja 
8 artiklassa säädettyjen menettelyjen 
mukaisia hakemuksia käsittelevät vain ne 
henkilöt, joilla on oikeus perehtyä näihin 
asiakirjoihin. Nämä henkilöt myös 
arvioivat, mitkä viittaukset arkaluonteisiin 
asiakirjoihin voidaan tehdä julkisessa 
asiakirjarekisterissä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 11 artiklan 2 kohdan 
soveltamista.
3. Arkaluonteinen asiakirja kirjataan 
rekisteriin tai luovutetaan vain sen 
suostumuksella, jolta asiakirja on 
peräisin.
4. Toimielimen, joka päättää olla 
antamatta arkaluonteista asiakirjaa 
tutustuttavaksi, on perusteltava 
päätöksensä siten, että 4 artiklassa 
suojattuja etuja ei vahingoiteta.
5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että arkaluonteisia 
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asiakirjoja koskevia hakemuksia 
käsiteltäessä tämän ja 4 artiklan
periaatteita kunnioitetaan.
6. Arkaluonteisia asiakirjoja koskevat 
toimielinten säännöt julkaistaan.
7. Komissio ja neuvosto antavat Euroopan 
parlamentille tietoja arkaluonteisista 
asiakirjoista toimielinten sopimien 
järjestelyjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hakijalta voidaan periä korvaus 
jäljennösten ottamisesta ja lähettämisestä. 
Korvaus ei saa ylittää todellisia kopiointi-
ja lähetyskuluja. Asiakirjoihin 
tutustuminen toimielimen tiloissa, alle 
kahdenkymmenen A4-kokoisen sivun 
kopiointi ja tutustuminen suoraan 
sähköisessä muodossa tai rekisteristä on 
maksutonta.

4. Hakijalta voidaan periä korvaus 
jäljennösten ottamisesta ja lähettämisestä. 
Korvaus ei saa ylittää todellisia kopiointi-
ja lähetyskuluja. Asiakirjoihin 
tutustuminen toimielimen tiloissa, alle 
kahdenkymmenen A4-kokoisen sivun 
kopiointi ja tutustuminen suoraan 
sähköisessä muodossa tai rekisteristä on 
maksutonta. Hakijalta voidaan periä 
korvausta myös asiakirjojen etsinnän ja 
haun todellisista kustannuksista 
sähköisiin arkistointi-, käsittely- tai 
hakujärjestelmiin sisältyvien tietojen 
tulostetuista tai sähköisistä kopioista.  
Mitään ylimääräistä maksua ei peritä, jos 
toimielin on jo tulostanut asianomaisen 
asiakirjan/asianomaiset asiakirjat. 
Hakijalle on ilmoitettava ennakkoon 
mahdollisen maksun määrästä ja 
laskentamenettelystä.

Or. en
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä artiklassa säädettyjen 
periaatteiden mukaisesti toimielimet 
sopivat Euroopan unionin virallisen 
lehden rakenteesta ja sisällöstä 
voimassa olevan toimielinten välisen 
sopimuksen mukaisesti. 

1. EY:n perustamissopimuksen 
254 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja Euratomin 
perustamissopimuksen 163 artiklan 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen 
säädösten lisäksi seuraavat asiakirjat 
julkaistaan virallisessa lehdessä, jollei 
tämän asetuksen 4 ja 9 artiklasta muuta 
johdu:

EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 
ja 2 kohdassa ja Euratomin 
perustamissopimuksen 163 artiklan 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen 
säädösten lisäksi seuraavat asiakirjat 
julkaistaan virallisessa lehdessä, jollei 
tämän asetuksen 4 ja 9 artiklasta muuta 
johdu:

a) komission ehdotukset;
b) EY:n perustamissopimuksen 251 ja 
252 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä 
noudattaen vahvistetut neuvoston yhteiset
kannat ja niiden perustelut sekä Euroopan 
parlamentin kannat näissä menettelyissä;

a) EY:n perustamissopimuksen 251 ja 
252 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä 
noudattaen vahvistetut neuvoston yhteiset 
kannat ja niiden perustelut sekä Euroopan 
parlamentin kannat näissä menettelyissä;

c) EU-sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdyt puitepäätökset ja 
päätökset;

b) muut kuin EY:n perustamissopimuksen 
254 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
direktiivit, muut kuin EY:n 
perustamissopimuksen 254 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetut päätökset, sekä 
suositukset ja lausunnot;

d) EU-sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti neuvoston tekemät 
yleissopimukset;
e) jäsenvaltioiden EY:n 
perustamissopimuksen 293 artiklan 
perusteella allekirjoittamat 
yleissopimukset;

c) jäsenvaltioiden EY:n 
perustamissopimuksen 293 artiklan 
perusteella allekirjoittamat 
yleissopimukset;

f) yhteisön tekemät tai EU-sopimuksen 
24 artiklan mukaisesti tehdyt 
kansainväliset sopimukset.

d) yhteisön tekemät tai EU-sopimuksen 
24 artiklan mukaisesti tehdyt 
kansainväliset sopimukset.

2. Seuraavat asiakirjat julkaistaan 
virallisessa lehdessä niin laajalti kuin 
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mahdollista:
a) jäsenvaltion neuvostolle EY:n 
perustamissopimuksen 67 artiklan 
1 kohdan tai EU-sopimuksen 34 artiklan 
2 kohdan mukaisesti esittämät aloitteet;
b) EU-sopimuksen 34 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut yhteiset kannat;

e) EU-sopimuksen 34 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut yhteiset kannat;

c) muut kuin EY:n perustamissopimuksen 
254 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
direktiivit, muut kuin EY:n 
perustamissopimuksen 254 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut päätökset, sekä 
suositukset ja lausunnot.

f) EU-sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdyt puitepäätökset ja 
päätökset;

g) EU-sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti neuvoston tekemät 
yleissopimukset;

3. Kukin toimielin voi määritellä 
työjärjestyksessään ne muut asiakirjat, 
jotka julkaistaan virallisessa lehdessä.

2. Kukin toimielin hyväksyy tavan, jolla 
muut toimielimet ja elimet julkaisevat 
muut kuin edellä mainitut asiakirjat.

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Tiedotusvaltuutettu

1. Kunkin toimielimen kukin pääosasto 
nimittää tiedotusvaltuutetun, joka on 
vastuussa tämän asetuksen säännösten 
sekä hyvän hallinnon käytännön 
noudattamisesta asianomaisessa 
pääosastossa.
2. Tiedotusvaltuutettu määrittää, mitä 
tietoja yleisölle voidaan luovuttaa: 
a) tämän asetuksen täytäntöönpanosta;
b) hyvistä toimintatavoista;
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ja varmistaa mainitun tiedot levittämisen 
asiamukaisen muodon ja levittämistavan.
3. Tiedotusvaltuutettu arvioi, noudattaako 
asianomainen pääosasto hyviä käytäntöjä.
4. Tiedotusvaltuutettu voi ohjata tietoja 
pyytävän henkilön kääntymään toisen 
osaston puoleen, jos pyydetty tieto ei 
kuulu hänen tehtäviensä piiriin vaan 
saman toimielimen toisen osaston 
toimivaltaan sillä edellytyksellä, että 
hänellä on hallussaan asianmukaiset 
tiedot. 
5. Tarvittaessa tiedotusvaltuutettu voi 
kuulla EU:n oikeusasiamiestä tämän 
asetuksen asianomaisesta ja 
moitteettomasta täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
14 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 b artikla
Seuraamukset

Jos toimielinten palveluksessa oleva 
virkamies tai muu toimihenkilö tahallaan 
tai tuottamuksellisesti jättää täyttämättä 
tämän asetuksen mukaiset 
velvollisuutensa, hänelle voidaan määrätä 
kurinpitoseuraamus Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen ja Euroopan 
yhteisöjen muuhun henkilöstöön 
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimielinten hallintokäytännöt Toimielinten hallinnon
avoimuuskäytännöt

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
myötä toimielimet sopivat yhteisistä 
säännöistä, jotka koskevat tapaa, jolla 
hallintomenettelyt toteutetaan ja 
hallinnolliset asiakirjat olisi esitettävä, 
turvaluokiteltava, poistettava 
turvaluokittelun piiristä, rekisteröitävä ja 
levitettävä EU:n toimielimissä ja niiden 
ulkopuolella, jotta avoimuutta ja hyvän 
hallinnon periaatteita sovelletaan 
yhtäläisesti ja tehokkaasti.  Muuhun kuin 
lainsäädännölliseen toimintaan 
osallistuvat toimielimet rekisteröivät 
kaikki mahdollisten asianosaisten 
osapuolten vastaanottamat asiakirjat. 

Or. en
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Toimielimet ilmoittavat kansalaisille 
rehellisesti ja avoimesti 
organisaatiorakenteensa, sisäisten 
yksiköidensä toimivaltuudet, töiden kulun 
organisaation sisällä ja niiden 
toimivaltaan kuuluvien menettelyjen 
alustavat määräajat ja kertovat, mihin 
yksiköihin kansalaisten tulisi ottaa 
yhteyttä tukea tai tietoja saadakseen tai 
hallinnollisia muutoksenhakumenettelyjä 
varten.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Viranhaltijoiden, virkamiesten ja 
eturyhmien edustajien nimet, arvonimet ja 
tehtävät on julkistettava ammatillisen 
toiminnan yhteydessä sillä ehdolla, että 
mainittu julkistaminen ei vahingoita 
asianomaisen henkilön yksityisyyttä tai 
koskemattomuutta.

Or. en



PE415.164v02-00 46/48 PR\760804FI.doc

FI

PERUSTELUT

Asetuksen 1049/2001 tarkistamista koskevan ehdotuksen esittelijä on esittänyt tiettyjä 
ratkaisevan tärkeitä muutoksia 30. huhtikuuta 2008 annettuun Euroopan komission 
ehdotukseen. Esittelijä toimi esittelijänä myös silloin, kun mainittu asetus tuli voimaan 
vuonna 2001.  

Vuonna 2006 esittelijä laati Euroopan parlamentin päätöslauselman, joka sisälsi joukon 
suosituksia, joilla oli tarkoitus parantaa nykyistä asetusta, ja siinä yhteydessä parlamentin 
jäsenet hyväksyvät mainitun päätöslauselman yksimielisesti.

Edellä mainitun perusteella esittelijän odotukset olivat hyvin suuret sen suhteen, kuinka EU:n 
asiakirjojen julkisuutta voitaisiin parantaa, kun komissio esitteli tarkistusehdotuksensa vuonna 
2008.

On kuitenkin todettava, että huolimatta joistakin ehdotukseen sisältyvistä myönteisistä 
muutoksista, jotka ovat selkeästi perusteltuja, kuten tästä asetuksesta hyötyä saavien 
lukumäärän lisääminen sekä yhdenmukaisuus Århusin yleissopimuksen kanssa, esittelijän 
mukaan tämä ehdotus edustaa askelta taaksepäin avoimuuden kannalta erityisesti siitä syystä, 
että useimmat parlamentin vuonna 2006 esittämät pyynnöt on jätetty vaille huomiota. 

Esittelijän näkemyksen mukaan meidän lainsäätäjien on käytettävä hyväksi asetuksen 
1049/2001 tarkistamista siten, että pyrimme muuttamaan mainitun asetuksen kaikkien EU:n 
toimielinten käsittelemien asiakirjojen ja tietojen julkisuutta koskevaksi todelliseksi ja 
ainutlaatuiseksi oikeuskehykseksi, koska loppukäyttäjiä ovat kansalaiset.  Meidän 
tavoitteenamme on oltava asiakirjojen vaivaton ja käyttäjäystävällinen julkisuus. 

Lisäksi meidän on käytettävä hyväksemme tätä mahdollisuutta, jotta voimme järjestää 
erilaiset säännökset johdonmukaisemmalla ja kohtuullisemmalla tavalla siten, että toimielimet 
voivat lopulta yhteistyössä määritellä yhteiset säännöt ja suuntaviivat erilaisten asiakirjojen 
käsittelyä varten. Me emme aloita tyhjästä, koska tavoitteemme perustuu useisiin jo 
aikaisemmin tehtyihin pehmeitä sääntelyvälineitä koskeviin aloitteisiin, joiden tarkoitus on 
sama.  EU:n virallisen lehden, Eur-lex -järjestelmän ja useiden kodifiointia koskevien 
toimielintenvälisten sopimusten tavoin lainsäädännön laatimisen tarkoituksena on parantaa 
EU:n päätöksentekojärjestelmän ymmärrettävyyttä. 

Kun esittelijä viittaa EU:n päätöksentekojärjestelmään, esittelijä katsoo, että se olisi ulotettava 
koskemaan myös kansallisia täytäntöönpanotoimia, koska viimeksi mainitut ovat EU:n 
kansalaisiin vaikuttavia todellisia lainsäädäntötekstejä.
Esittelijän lähestymistapa on komission ehdotusta ja luultavasti myös neuvoston kantaa 
kunnianhimoisempi. Mietintö perustuu yhteiseen kokemukseen siten, että kaikki toimielimet 
hoitavat velvollisuutensa ja tehtävänsä perussopimusten mukaisesti mahdollisimman 
yhtenäisesti ja johdonmukaisesti.

Mainitusta lähtökohdasta esittelijä on pyrkinyt paikkaamaan "turvaluokiteltujen tietojen" 
(voimassa olevassa asetuksessa 1949/2001 arkaluonteisiksi määriteltyjen yhteisten sääntöjen) 
puutteen sisällyttämällä asetukseen joitakin hyviä periaatteita, jotka jo sisältyvät neuvoston ja 
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komission sisäisiin sääntöihin, siinä määrin kuin niitä voidaan soveltaa myös parlamentin 
kaltaisessa toimielimessä.

Toisena haasteena on ollut lainsäädännöllisen ja hallinnollisen avoimuuden erottaminen 
toisistaan siten, että tässä yhteydessä on määritelty yksityiskohtaisesti joitakin EU:n 
perusoikeuskirjan mukaisia avoimen ja hyvän hallinnon periaatteita.

Edellä mainitun mukaisesti meidän olisi lisättävä EU:n oikeusasiamiehen ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetun kaltaisten riippumattomien toimijoiden toimivaltaa sen edistämiseksi, 
että toimielimet saattavat päätökseen sisäisten menettelyjensä uudistamisen. Koska 
toimielimet ovat jo nimittäneet tietosuojavaltuutetun, asetuksen tarkoituksen mukaisesti on 
johdonmukaista nimittää kuhunkin hallintoyksikköön, kuten pääosastoihin, 
tiedotusvaltuutettu, joka voisi toimia toimielinten kansalaisten ja hallintoyksikköjen 
asiakirjapyyntöjen vastaanottajana toimielimissä. Avoimuus ei ole vain nimike. Avoimuus on 
periaate, johon toimielinten kaikkien toimien on pohjauduttava.

Sen vaikutus, että virkamiehet laativat, rekisteröivät, neuvottelevat, luokittelevat ja arkistoivat 
EU:n asiakirjoja, olisi yhdenmukaistettava siten, että samalla suojellaan EU:n toimielinten 
tehokkuutta ja avoimuutta. 

Meidän on vastattava mahdollisimman nopeasti EU:n kansalaisten ja myös kansallisten 
instituutioiden ja alueellisten viranomaisten, ennen kaikkea kansallisten parlamenttien 
kasvaviin vaatimuksiin myös kauan odotetun Lissabonin sopimuksen ratifioinnin vuoksi. 

Kohtuullinen aikataulu olisi se, että parlamentti käsittelee asiaa ensimmäisessä käsittelyssä 
maaliskuussa 2009, pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan ja neuvottelee neuvoston 
kanssa mahdollisesta yhteisestä kannasta Ruotsin puheenjohtajakaudella. Jos Lissabonin 
sopimus tulee voimaan sitä ennen, jo tehtyä työtä voidaan käyttää hyödyksi, ja teksti voidaan 
päivittää uudeksi tekstiksi, joka voitaisiin viimeistellä juuri ennen Lissabonin sopimuksen 
voimaantuloa (mitä menettelyä sovellettiin Olafin tapauksessa välittömästi Maastrichtin 
sopimuksen voimaantulon jälkeen).

Esittelijä on esittänyt suuren määrä tarkistuksia, jotka koskevat seuraavia asioita:

 Hyödynsaajien poistaminen tämän asetuksen soveltamisalasta.
 Määritelmiä koskevassa artiklassa esittäjä on päättänyt sisällyttää tekstiin nykyisessä 

asetuksessa olevan asiakirjan vanhan määritelmän, koska se vaikuttaa kattavammalta, 
ja esittelijä on muuttanut selkeyden vuoksi myös tietokannan määritelmää viittaamalla 
tietokannoissa oleviin tietoihin, jotka pyynnön perusteella voivat olla julkisia tietoja.  
Toimielinten on otettava ennakolta huomioon mainitun tiedon käyttöön 
luovuttamiseen liittyvät erityiset välineet.

 Esittelijä on sisällyttänyt tekstiin myös turvaluokiteltavien, lainsäädännöllisten sekä 
hallinnollisten asiakirjojen määritelmän sekä arkiston ja päätearkiston määritelmän. 

 Esittelijä on muuttanut poikkeuksia, jotka erottavat toisistaan yleisen ja yksityisen 
edun suojelun.

 Esittelijä on myös pyrkinyt täsmentämään käytäntöä, joka koskee kolmannen 
osapuolen asiakirjojen käyttöä, joka on aiheuttanut paljon ongelmia toimielinten 
käytännöissä.
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 Esittelijä on muuttanut myös artiklaa, joka koskee EU:n virallisessa lehdessä 
julkaistavia asiakirjoja.

 Esittelijä on sisällyttänyt tarkistuksen, joka koskee mainitun tiedotusvaltuutetun roolia 
ja vastuuta tehostamalla EU:n oikeusasiamiehen roolia siten, että toimielinten 
tiedotusvaltuutetut tarvittaessa voivat kysyä neuvoja oikeusasiamieheltä. 

 Lopuksi esittelijä toteaa tehneensä tarkistuksen, joka koskee tämän asetuksen 
noudattamatta jättämisestä aiheutuvia seuraamuksia.

Esittelijän tarkoituksena on muuttaa asetusta avoimuuden lisäämiseksi ilman, että asetus 
muutetaan liian yksityiskohtaiseksi ja vaikeasti täytäntöönpanotavaksi. Sen vuoksi 
esittelijä on keskittynyt voimassa olevasta asetuksesta puuttuviin yleisiin periaatteisiin, 
jotka koskevat toimielinten lainsäädäntötyötä ja hallinnollisia toimia. Sen lisäksi 
esittelijän tavoitteena on tämän välineen käyttäminen siten, että sillä parannetaan
toimielinten käytäntöjä ottamalla oppia aikaisemmista kokemuksista, mikä on ollut tärkein 
innoitukseni tarkistusteni laatimisessa.
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