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PR_COD_Recastingam

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (nauja 
redakcija)
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0229),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 255 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0184/2008),

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80a ir 51 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Konstitucinių reikalų komiteto, Teisės reikalų komiteto, Tarptautinės prekybos komitetas 
bei Peticijų komiteto nuomones (A6-0000/2009),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 
grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir 
kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtujų pakeitimų 
kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

B. kadangi, remiantis kompetentingo Parlamento komiteto nuomone, naujos redakcijos 
rengimo procedūrą Komisija nusprendė pradėti neinformavusi kitų institucijų ir 
ignoruodama 2006 m. balandžio 4 d. Parlamento rezoliucijos su rekomendacijomis 
Komisijai dėl galimybės susipažinti su institucijų dokumentais, priimtos pagal EB 
sutarties 192 straipsnį2 (siekiant iš esmė pakeisti Reglamentą Nr. 1049/01) esmę ir taip pat 
pabrėždamas, kad savo pasiūlyme Komisija atsisakė nagrinėti klausimus, pabrėžtus 
istoriniame Teisingumo Teismo sprendime Turco byloje3,

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės 
rekomendacijas ir įtraukus technines pataisas, kurioms pritarė Teisės reikalų komitetas ir 
su toliau pateikiamais pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
2 OL C 293 E, 2006 12 2, p. 151.
3 2008 m. liepos 1 d. Teismo (Did˛iosios kolegijos) sprendimas jungtinėse byloje C-39/05 P ir C-52/05 P.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Skaidrumas taip pat turėtų sustiprinti 
tinkamo administravimo Europos 
institucijose principą, kaip numatyta 
Europos Sąjungos Pagrindinių teisių 
chartijos1 (toliau - Chartija) 41 
straipsnyje. Todėl siekiant praktikoje 
įgyvendinti skaidrumo principą, turėtų 
būti nustatytos atitinkamos vidaus 
procedūros ir skiriamos reikiamos lėšos 
bei žmogiškieji ištekliai.
_________
1 OL L 302, 2007 12 14, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į Europos ombudsmeno pastabas šiuo klausimu.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Teisės susipažinti su dokumentais 
bendrieji principai ir visuomenės ar 
privačių interesų sąlygojami apribojimai 
išdėstyti Reglamente (EB) Nr. 1049/2001, 
įsigaliojusiame 2001 m. gruodžio 3 d.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šios konstatuojamosios dalies turinys įtrauktas  į 6 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Pirmasis Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 įgyvendinimo vertinimas 
paskelbtas 2004 m. sausio 30 d. 
ataskaitoje. 2005 m. lapkričio 9 d. 
Komisija nutarė pradėti Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 peržiūros procedūrą. 
2006 m. balandžio 4 d. priimtoje 
rezoliucijoje Europos Parlamentas 
paragino Komisiją pateikti pasiūlymą, iš 
dalies pakeičiantį Reglamentą. 2007 m. 
balandžio 18 d. Komisija paskelbė Žaliąją 
knygą dėl reglamento peržiūros ir pradėjo 
viešąsias konsultacijas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios konstatuojamosios dalies turinys įtrauktas  į 6 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Šio reglamento tikslas yra padaryti 
visuomenės teisę susipažinti su 
dokumentais kaip galima veiksmingesne 
bei numatyti tokios galimybės bendruosius 
principus ir apribojimus pagal EB  sutarties 
255 straipsnio 2 dalį.

(6) Šio reglamento tikslas yra padaryti 
visuomenės teisę susipažinti su 
dokumentais kaip galima veiksmingesne 
bei numatyti tokios galimybės bendruosius 
principus ir visuomenės arba asmens 
interesais grindžiamus apribojimus, 
reglamentuojančius šią teisę pagal EB 
sutarties 255 straipsnio 2 dalį ir remiantis 
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patirtimi, įgyta įgyvendinant pradinį 
Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001, ir 2006 
m. balandžio 4 d. Europos Parlamento 
rezoliucija su rekomendacijomis 
Komisijai dėl galimybės susipažinti su 
institucijų dokumentais, priimta pagal EB 
sutarties 192 straipsnį.* Šis reglamentas 
nepažeidžia galiojančios valstybių narių, 
teisminės valdžios institucijų ar tyrimo 
įstaigų  teisės susipažinti su dokumentais.
OL C 293 E, 2006 12 2, p. 151.

Or. en

Pagrindimas

4, 5, 6 ir 22 konstatuojamosios dalys sujungtos į vieną konstatuojamąją dalį nustatant 
pagrindinius teisės susipažinti su ES dokumentais principus. Taip pat pateikta aiški nuoroda į 
ES sutarties 192 straipsnį, kuris yra teisinis pagrindas, pagal kurį Europos Parlamentas 
paprašė Europos Komisijos pateikti pasiūlymą dėl Reglamento 1049/2001 persvarstymo.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Pagal ES sutarties 28 straipsnio 1 dalį ir 
41 straipsnio 1 dalį, teisė susipažinti taip 
pat galioja ir dokumentams, susijusiems su 
bendra užsienio ir saugumo politika bei su 
policijos ir teismų bendradarbiavimu 
baudžiamosios teisės srityje. Kiekviena 
institucija turėtų laikytis joje galiojančių 
saugumo taisyklių.

(8) Pagal ES sutarties 28 straipsnio 1 dalį ir 
41 straipsnio 1 dalį, teisė susipažinti taip 
pat galioja ir dokumentams, susijusiems su 
bendra užsienio ir saugumo politika bei su 
policijos ir teismų bendradarbiavimu 
baudžiamosios teisės srityje. 

Or. en

Pagrindimas

Saugumo taisyklėms, kurias turi nustatyti kiekviena institucija, specialiai skirta 15 
konstatuojamoji dalis.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apibržėti, su kokiais visuomenė gali susipažinti, būtina apibrėžti institucijų teisės 
aktų leidybos funkcijas. (Žr. Tarybos darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnį).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) Bendrijos institucijos ir organai 
armens duomenis turėtų tvarkyti 
objektyviai ir skaidriai ir nepažeisti 
duomenų subjektų teisių, nustatytų 2000 
m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo ir Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismo (toliau –
Teisingumo Teismas) praktika. 
Institucijos turi nustatyti savo vidaus 
procedūras, deramai atsižvelgdamos į į 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno rekomendacijas.
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Or. en

Pagrindimas

Galimybė susipažinti su teisėkūros dokumentais turi būti suteikiama deramai laikantis asmens 
duomenų apsaugos teisių, numatytų Reglamente Nr. 45/2001, ir Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno rekomendacijų šiuo klausimu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Platesnė susipažinimo su dokumentais 
galimybė turėtų būti numatyta tais atvejais, 
kai institucijos atlieka įstatymų leidimo 
funkcijas, įskaitant ir tuos atvejus, kai joms 
ši teisė suteikta pagal įgaliojimą, tačiau tuo 
pačiu išsaugant institucijų sprendimų 
priėmimo proceso veiksmingumą. 
Galimybė tiesiogiai susipažinti su tokiais 
dokumentais turėtų būti kaip galima 
platesnė.

(12) Laikantis demokratijos principų, 
nustatytų ES sutarties 6 straipsnio 1 
dalyje, ir atsižvelgiant į Teisingumo 
Teismo praktiką įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1049/2001, platesnė susipažinimo 
su dokumentais galimybė turėtų būti 
numatyta tais atvejais, kai institucijos 
atlieka įstatymų leidimo funkcijas, įskaitant 
ir tuos atvejus, kai joms ši teisė suteikta 
pagal įgaliojimą. Teisės dokumentai turi 
būti aiškūs ir suprantami1, jie turi būti 
skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje; parengiamieji dokumentai ir 
visa susijusi informacija, įskaitant teisines 
nuomones ir tarpinstitucinę procedūrą, 
piliečiams turėtų būti lengvai ir greitai 
prieinami internetu. 

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
pagal šio reglamento nuostatas turėtų 
susitarti dėl geresnių teisėkūros metodų ir 
dokumentų pavyzdžių, taip pat 
parengiamųjų dokumentų gyvavimo ciklo 
stebėjimo bei pasidalijimo jais su 
procedūroje dalyvaujančiomis 
institucijomis ir organais techninių 
sprendimų ir juos paskelbti Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
1998 m. gruodžio 22 d. tarpinstitucinis susitarimas 
dėl bendrųjų Bendrijos teisės aktų rengimo 
kokybės gairių, OL C 73, 1999 3 17, Europos 
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Parlamento. 1).

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiai išdėstytas galimybės susipažinti su dokumentais principas – turi būti 
paaiškinta, su kokių rūšių dokumentais ir informacija visuomenė turi turėti galimybę 
susipažinti siekiant, kad visuomenė galėtų stebėti bet kokią teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Dokumentai, susiję su 
procedūromis, nesusijusios su teisės aktų 
leidyba, pvz., privalomosiomis 
priemonėmis, kurios nėra bendrojo 
pobūdžio, arba priemonėmis, susijusiomis 
su vidaus organizacijos, administraciniais 
ar biudžeto aktais, ar politinio pobūdžio 
dokumentai (pvz., išvados, 
rekomendacijos ar rezoliucijos) turėtų 
būti lengvai prieinami laikantis Chartijos 
41 straipsnyje nustatyto tinkamo 
administravimo principo, tačiau tuo pačiu 
išsaugant institucijų sprendimų priėmimo 
proceso veiksmingumą. Atsakinga 
institucija ir, atitinkamais atvejais, kitos 
susijusios institucijos turėtų piliečiams 
suteikti galimybę susipažinti su kiekvienai 
dokumentų kategorijai taikytinos vidaus 
procedūros eiga, organizacinių skyrių, 
kurie būtų atsakingi, pavadinimais, taip 
pat jų kompetencija, nustatytais terminais 
ir į ką reikėtų kreiptis. Net jei galimybė 
visuomenei susipažinti su dokumentais 
negalėjo būti užtikrinta, su procedūra 
suinteresuotomis šalimis galima susitarti 
dėl specialių priemonių. Institucijos 
turėtų deramai atsižvelgti į Europos 
ombudsmeno rekomendacijas.
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Or. en

Pagrindimas

Taip pat turėtų būti taikomi keletas bendrųjų principų, susijusių su visuomenės galimybe 
susipažinti su procedūromis, nesusijusios su teisės aktų leidyba.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Institucijos turėtų susitarti dėl 
bendrų vidaus dokumentų registravimo, 
klasifikavimo ir archyvavimo istoriniais 
tikslais gairių vadovaujantis šiame 
reglamente nustatytais principais. Tokiu 
atveju 1983 m. vasario 1 d. Tarybos 
Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 
354/83 dėl Europos ekonominės bendrijos 
ir Europos atominės energijos bendrijos 
istorinių archyvų atvėrimo visuomenei* 
turėtų būti panaikintas.
* OL L 43, 1983 2 15, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas taip pat turėtų būti dokumentų registravimo, klasifikavimo ir archyvavimo 
teisinis pagrindas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Tarpinstitucinis lobistų ir kitų 
suinteresuotų šalių registras yra natūrali 
teisėkūros proceso atvirumo ir skaidrumo 
skatinimo priemonė.
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Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Siekiant garantuoti, kad šis 
reglamentas būtų visapusiškai taikomas 
visoje Europos  Sąjungos veikloje, visos 
agentūros, kurias įsteigia institucijos, turėtų 
laikytis šiame reglamente numatytų 
principų.

(14) Siekiant garantuoti, kad šis 
reglamentas būtų visapusiškai taikomas 
visoje Europos  Sąjungos veikloje, visos 
agentūros, kurias įsteigia institucijos, turėtų 
laikytis šiame reglamente numatytų 
principų. Visos kitos ES institucijos 
raginamos priimti panašias priemones 
laikydamosi ES sutarties pirmo straipsnio 
nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į ypač slapto pobūdžio 
tam tikrų dokumentų turinį, jiems turėtų 
būti taikomos specialios taisyklės. Europos 
Parlamento informavimo apie tokių 
dokumentų turinį tvarka  turėtų būti 
nustatyta tarpinstituciniu susitarimu.

(15) Siekiant plėtoti institucijų veiklą 
srityse, kuriose būtinas tam tikras 
konfidencialumas, reikia įdiegti 
visapusišką saugumo sistemą, taikomą ES 
įslaptintai informacijai. Terminas „ES 
įslaptinta informacija“ turėtų būti 
taikomas bet kokiai informacijai ir 
medžiagai, kurią atskleidus be leidimo, 
gali būti padaryta įvairaus laipsnio žalos 
ES interesams arba vienai ar daugiau jos 
valstybių narių, nepriklausomai nuo to, ar 
ta informacija atsirado Europos 
Sąjungoje, ar yra gauta iš valstybių narių, 
trečiųjų šalių ar tarptautinių 
organizacijų; Pagal demokratijos 
principą, nustatytą ES sutarties 6 
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straipsnio 1 dalyje, Europos Parlamentas 
turėtų turėti galimybę susipažinti su ES 
įslaptinta informacija, ypač kai tai būtina, 
kad jis galėtų vykdyti jam sutartyse 
numatytas teisėkūros ir su teisės aktų 
leidyba nesusijusias užduotis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tvarkyti konfidencialią informaciją, reikia nustatyti aiškias su įslaptinta informacija 
susijusias taisykles, bendras visoms institucijoms.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant, kad institucijų darbas būtų 
kuo atviresnis, Europos Parlamentas, 
Taryba ir Komisija turėtų sudaryti 
galimybę susipažinti ne tiktai su šių 
institucijų parengtais dokumentais, bet ir su 
jų gaunamais dokumentais. Ryšium su tuo 
prisimenama, kad prie Amsterdamo 
sutarties Baigiamojo akto pridėtoje 
Deklaracijoje Nr. 35 numatyta, kad
valstybė narė turi teisę prašyti Komisijos 
arba Tarybos neperduoti be jos išankstinio 
sutikimo tos valstybės parengto
dokumento trečiosioms šalims.

(16) Siekiant, kad institucijų darbas būtų 
kuo atviresnis, Europos Parlamentas, 
Taryba ir Komisija turėtų sudaryti 
galimybę susipažinti ne tiktai su šių 
institucijų parengtais dokumentais, bet ir su 
jų gaunamais dokumentais. Valstybė narė 
turi teisę prašyti Europos Parlamento,
Komisijos arba Tarybos neperduoti be jos 
išankstinio sutikimo tos valstybės parengto 
dokumento trečiosioms šalims, 
nesančioms pačiose institucijose. Jei toks 
prašymas nepatenkinamas, prašymą 
gavusi institucija turi pateikti atsisakymo 
priežastis. Pagal EB sutarties 296 
straipsnį jokia valstybė narė neprivalo 
teikti informacijos, kurios atskleidimą ji 
laiko prieštaraujančiu gyvybiniams savo 
saugumo interesams.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visuomenė turėtų galimybę susipažinti su ES institucijų dokumentais, 
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reikia nustatyti specialias taisykles, susijusias su dokumentais, kuriuos ES institucijos gauna 
iš trečiųjų šalių.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) Iš esmės visi institucijų parengti ir 
gauti dokumentai, susiję su jų veikla,  
turėtų būti registruojami ir prieinami 
visuomenei Tačiau, nepažeidžiant 
Europos Parlamento teisės vykdyti 
kontrolę, galimybė susipažinti su visu 
dokumentu arba jo dalimi gali būti 
atidėta.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu patikslinti, kad visuomenė iš esmės turi teisę susipažinti su visais ES institucijų 
parengtais arba tvarkomais dokumentais.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

– su dokumentais ir informacija,
susijusiais su teisėkūros procedūra, taip 
pat turėtų būti galima susipažinti 
elektroniniu būdu Oficialiajame leidinyje, 
o su parengiamaisiais dokumentais –
kasdien atnaujinamame 
tarpinstituciniame registre, kuriame 
pateikiami visi dokumentai ir informacija, 
susiję su kiekviena procedūra; 
– su kitais dokumentais ar bent jau 
atitinkamomis nuorodomis turėtų būti 
galima susipažinti kiekvienos institucijos 
registre.  Susipažinimui su tiesiogiai 
neprieinamais arba įslaptintas 
dokumentais turėtų būti taikoma dviejų 
lygių administracinė procedūra. 

Institucijai atsisakius turėtų būti 
numatyta galimybė tokį sprendimą 
apskųsti teisme arba pateikti skundą 
Europos ombudsmenui.
Institucijos turėtų stengtis taikyti 
suderintą informacijos, susijusios su ES 
institucijomis, pakartotinio viešo 
naudojimo politiką, kaip tą daro valstybės 
narės, laikydamosi 2003 m. lapkričio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/98/EB dėl viešojo 
sektoriaus informacijos pakartotinio 
naudojimo1.
OL L 345, 2003 12 31, p. 90.
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Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kiekviena institucija turėtų imtis visų
reikiamų priemonių informuoti visuomenę 
apie galiojančias  nuostatas bei apmokyti 
savo personalą teikti pagalbą piliečiams, 
šiems naudojantis pagal šį reglamentą 
suteikiama teise. Kad piliečiai galėtų 
lengviau naudotis savo teisėmis, kiekviena 
institucija turėtų padaryti savo 
dokumentų registrą prieinamą.

(20) Institucija turėtų darniai ir 
koordinuotai informuoti visuomenę apie 
priemones, priimtas siekiant įgyvendinti šį 
reglamentą, bei apmokyti savo personalą 
teikti pagalbą piliečiams, šiems naudojantis 
pagal šį reglamentą suteikiama teise. 

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Nors šiuo reglamentu nesiekiama 
keisti nacionalinės teisės aktų, 
reglamentuojančių galimybę susipažinti su 
dokumentais, tačiau yra akivaizdu, kad, 
remiantis lojalaus bendradarbiavimo 
principu, kuriuo grindžiami santykiai tarp 
institucijų ir valstybių narių, valstybės 
narės turėtų siekti nekliudyti deramam šio 
reglamento taikymui ir turėtų gerbti 
institucijų saugumo taisykles.

(21) Nors šiuo reglamentu nesiekiama 
keisti nacionalinės teisės aktų, 
reglamentuojančių galimybę susipažinti su 
dokumentais, tačiau yra akivaizdu, kad, 
remiantis lojalaus bendradarbiavimo 
principu, kuriuo grindžiami santykiai tarp 
institucijų ir valstybių narių, valstybės 
narės savo piliečiams nacionaliniu 
lygmeniu turėtų užtikrinti bent jau tokį 
skaidrumo lygį, kuris užtikrinamas ES 
lygmeniu įgyvendinant ES taisykles.
Tuo pat metu ir nepažeidžiant 
nacionalinių parlamentų teisės vykdyti 
kontrolę valstybės narės turėtų siekti 
nekliudyti tvarkyti ES įslaptintus 
dokumentus.
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Or. en

Pagrindimas

ES teisės aktai ir politika daugiausiai įgyvendinami valstybių narių valdžios institucijų. 
Galima padaryti, kad piliečiai geriau suprastų ir stebėtų Sąjungos veiklą nacionaliniu 
lygmeniu keičiantis informacija apie galimybę susipažinti su dokumentais ir informacija, 
susijusiais su ES.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Šis reglamentas nepažeidžia 
galiojančios valstybių narių, teisminės 
valdžios institucijų ar tyrimo įstaigų
teisės susipažinti su dokumentais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis įtraukta į 6 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Pagal EB sutarties 255 straipsnio 
3 dalį kiekviena institucija savo darbo 
tvarkos taisyklėse numato specialias 
nuostatas, reglamentuojančias galimybę 
susipažinti su jų dokumentais,

(23) Pagal EB sutarties 255 straipsnio 
3 dalį ir šiame reglamente nustatytus 
principus ir taisykles kiekviena institucija 
savo darbo tvarkos taisyklėse numato 
specialias nuostatas, reglamentuojančias 
galimybę susipažinti su jų dokumentais,

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nustatyti EB sutarties 255 straipsnyje 
numatytos teisės susipažinti su Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos (toliau –
institucijos) dokumentais principus, 
sąlygas bei visuomenės ar privačių interesų 
sąlygojamus apribojimus, kad visuomenei
būtų suteikta  kaip galima platesnė 
galimybė susipažinti su tokiais 
dokumentais  ;

(a) remiantis EB sutarties 255 straipsniu, 
nustatyti teisės susipažinti su Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos (toliau –
institucijos), taip pat visų agentūrų ir 
organų, kuriuos šiuos institucijos sukūrė, 
dokumentais principus, sąlygas bei 
visuomenės ar privačių interesų 
sąlygojamus apribojimus, kad būtų 
suteikta  kaip galima platesnė galimybė 
susipažinti su tokiais dokumentais;

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas yra EB sutarties 255 straipsnio įgyvendinimo teisinis pagrindas, todėl tą 
būtina paminėti. Jis taip pat tampa teisine nuoroda dėl teisės susipažinti ne tik su Europos 
Parlamento, Europos Komisijos ir Tarybos, bet ir su kitų institucijų ir organų dokumentais.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skatinti gerą administracinę patirtį, 
susijusią su galimybe susipažinti su 
dokumentais.

(c) skatinti skaidrią ir gerą administracinę 
patirtį institucijose siekiant pagerinti
galimybę susipažinti su jų dokumentais.

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) bendru Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimu ES leidinių biuro 
valdybos¹ pasiūlymu įsteigti Europos 
Sąjungos oficialųjį leidinį. Nustatomos 
kitos tarpinstitucinės priemonės, pvz., 
viešieji registrai ar specialios 
administracinės procedūros, 
užtikrinančios lengviausią būdą naudotis 
šia teise.
¹Žr. SEC(2008)2109 7 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nurodyti, kokiomis priemonėmis naudojantis įgyvendinama teisė susipažinti su 
institucijų dokumentais.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudos gavėjai ir taikymo sritis Naudos gavėjai

1. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi 
teisę, laikydamasis šiame reglamente 
nustatytų principų, sąlygų ir apribojimų, 
susipažinti su institucijų dokumentais.

Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi 
teisę, laikydamasis šiame reglamente 
nustatytų principų, sąlygų ir apribojimų, 
susipažinti su institucijų dokumentais.

2. Šis reglamentas taikomas visiems 
institucijos turimiems dokumentams, tai 
yra, jos parengtiems arba gautiems ir 
esantiems jos žinioje dokumentams , 
skirtiems klausimams, susijusiems su į jos 
atsakomybės sritį patenkančiomis 
politikos kryptimis, veikla ir sprendimais,
visose Europos Sąjungos veiklos srityse .
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3. Nepažeidžiant 4 ir 9 straipsnių, 
dokumentai yra pateikiami visuomenei 
pagal raštišką paraišką arba tiesiogiai 
elektroniniu būdu ar per registrą. Visų 
pirma tiesiogiai prieinami pagal 
12 straipsnį teisėkūros procese parengti 
arba gauti dokumentai.
4. Slapto pobūdžio, kaip apibūdinta 
9 straipsnio 1 dalyje, dokumentams yra 
taikoma speciali tame straipsnyje 
numatyta procedūra.
5. Šis reglamentas netaikomas 
dokumentams, kuriuos pateikė teismams 
ne institucijos, o kitos šalys.
6. Nepažeidžiant pagal EB teisę 
suinteresuotoms šalims suteiktų 
konkrečių susipažinimo su dokumentais 
teisių, dokumentai, kurie yra 
administracinio tyrimo arba procedūros, 
susijusios su individualiu aktu, 
dokumentų dalis, yra neprieinami 
visuomenei, kol nepabaigiamas tyrimas 
arba kol aktas netampa galutiniu. 
Visuomenei nesuteikiama galimybė 
susipažinti su dokumentais, kuriuose yra 
informacijos, kurią institucija surinko 
arba gavo iš fizinių arba juridinių 
asmenų, atlikdama tokius tyrimus.
7. Šis reglamentas nepažeidžia 
visuomenės teisės susipažinti su 
institucijų turimais dokumentais, kurie 
gali kilti iš tarptautinės teisės dokumentų 
arba juos įgyvendinančių institucijų aktų.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
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Taikymo sritis
1. Šis reglamentas taikomas visiems 
institucijos turimiems dokumentams, tai 
yra, jos parengtiems arba gautiems ir 
esantiems jos žinioje, susijusiems su 
visomis Europos Sąjungos veiklos 
sritimis.
2. Dokumentai yra pateikiami visuomenei 
elektroniniu būdu Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba institucijos 
oficialiame registre, arba pateikus 
raštišką paraišką.
Pagal 5a straipsnį tiesiogiai prieinami 
teisėkūros procese parengti arba gauti 
dokumentai.
3. Šis reglamentas nepažeidžia 
sustiprintos visuomenės teisės susipažinti 
su institucijų turimais dokumentais, kurie 
gali būti parengti pagal tarptautinės teisės 
dokumentus arba juos įgyvendinančius 
institucijų aktus, arba valstybių narių 
teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) „įslaptinti dokumentai“ –
dokumentai, kuriuos atskleidus gali būti 
pažeisti esminiai Europos Sąjungos arba 
vienos ar daugiau valstybių narių 
interesai, ypač susiję su visuomenės 
saugumu, gynyba ir kariniais reikalais, 
kurie gali būti įslaptinti ir jų dalis arba 
visas dokumentas gali būti prieinami 
laikantis 3a straipsnyje nustatytų sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ac) „teisinės galios neturintys 
dokumentai“ – dokumentai, kurie 
parengti arba gauti politinio pobūdžio ES 
teisės aktų, kaip antai išvadų, 
rekomendacijų ar rezoliucijų, arba aktų, 
kurie teisiškai privalomi valstybėse narėse 
ar valstybėms narėms, priėmimo procese, 
tačiau kurie nėra bendro pobūdžio, kaip 
paminėtieji ab punkte;

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ad) „administraciniai dokumentai“ –
dokumentai ar priemonės, susiję su 
institucijų vidaus organizacijos, 
administraciniais ar biudžeto aktais;

Or. en
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ae) „archyvas“ – institucijos priemonė, 
skirta struktūruotai valdyti visus 
institucijos dokumentus, susijusius su 
vykdoma arba neseniai baigta procedūra;

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(af) „istoriniai archyvai“ – institucijos 
archyvų dalis, kuri, remiantis 3 straipsnio 
1 dalimi, buvo atrinka nuolatiniam 
saugojimui;

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamus visų aktų rūšių, kurios taikomos 
a–ad punktuose pateiktos apibrėžtys, 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir institucijų 
interneto tinklapiuose. Institucijos taip pat 
turi susitarti dėl bendrų jų archyvavimo 
kriterijų ir juos paskelbti.

Or. en
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Slapti dokumentai

1. Jei yra viešasis pagrindas ir 
nepažeidžiant Europos Parlamento teisės 
vykdyti kontrolę nacionaliniu ir Europos 
lygmeniu, institucija įslaptina dokumentą, 
kurį atskleidus gali būti pažeisti esminiai 
Europos Sąjungos arba vienos ar daugiau 
valstybių narių interesai. 
Įslaptintos informacijos rūšys:
a) „ES VISIŠKAI SLAPTA“: taip 
klasifikuojama tik ta informacija ir 
medžiaga, kurią atskleidus be leidimo gali 
būti padaryta ypatingai didelė žala 
esminiams Europos Sąjungos arba vienos 
ar daugiau jos valstybių narių interesams;
b) „ES SLAPTA“: taip klasifikuojama tik 
ta informacijai ir medžiaga, kurią 
atskleidus be leidimo gali būti labai 
pakenkta esminiams Europos Sąjungos 
arba vienos ar daugiau jos valstybių narių 
interesams.
(c) „ES KONFIDENCIALI“: taip 
klasifikuojama informacija ir medžiaga, 
kurią atskleidus be leidimo gali būti 
pakenkta esminiams Europos Sąjungos 
arba vienos ar daugiau jos valstybių narių 
interesams.
(d) „ES RIBOTO NAUDOJIMO“: taip 
klasifikuojama informacija ir medžiaga, 
kurios atskleidimas be leidimo gali būti 
nenaudingas Europos Sąjungos arba 
vienos ar daugiau jos valstybių narių 
interesams.
2. Informacija įslaptinama tik tuomet, kai 
tai būtina. 
Jei įmanoma, ant įslaptinto dokumento jo 
autorius nurodo datą arba terminą, kada 
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slaptumo laipsnis gali būti sumažintas 
arba dokumentas išslaptintas. 
Priešingu atveju dokumentų autoriai 
peržiūri dokumentus ne rečiau kaip kas 
penkerius metus, kad užtikrintų, jog 
būtina toliau taikyti pradinę įslaptinimo 
rūšį.
Slaptumo rūšis turi būti aiškiai ir teisingai 
nurodyta ir taikoma tik tol, kol 
informaciją reikia apsaugoti.
Tik ta institucija, kuri slaptą dokumentą 
parengė arba gavo iš trečiosios šalies ar 
kitos institucijos, atsakinga už 
informacijos įslaptinimą ir tolesnį jos 
slaptumo laipsnio sumažinimą ar 
išslaptinimą.
3. Nepažeidžiant kitų ES institucijų teisės 
susipažinti su dokumentais, įslaptinti 
dokumentai trečiosioms šalims 
paviešinami  tiktai dokumento rengėjui 
davus sutikimą. 
Tačiau institucija, kuri atsisako suteikti 
teisę susipažinti su dokumentais, turi 
pagrįsti savo sprendimą taip, kad nebūtų 
pakenkta interesams, saugomiems pagal 
šio straipsnio nuostatas. 
Jei slaptą dokumentą tvarko daugiau 
negu viena institucija, jam suteikiamas 
toks pat slaptumo lygis, o jei institucijų 
nuomonės dėl apsaugos lygio, kurį reikėtų 
suteikti, nesutampa, kreipiamasi į 
tarpininką.
Su teisėkūros procedūra susiję 
dokumentai neįslaptinami; įgyvendinimo 
priemonės įslaptinamos prieš jas priimant, 
jei įslaptinti būtina siekiant išvengti 
neigiamo poveikio pačiai priemonei. 
Tarptautiniai susitarimai, susiję su 
konfidencialios informacijos dalijimusi, 
sudaromi Europos Sąjungos arba 
Bendrijos vardu ir jie trečiosioms šalims 
arba tarptautinėms organizacijoms 
nesuteikia jokios teisės neleisti Europos 
Parlamentui susipažinti su konfidencialia 
informacija.
4. Paraiškas dėl galimybės susipažinti su 
dokumentais, įslaptintais pagal šio 
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straipsnio 1–3 dalyse numatytą tvarką, 
gali tvarkyti tiktai tie asmenys, kurie turi 
teisę susipažinti su tais dokumentais. Šie 
asmenys taip pat nustato, kokią nuorodą į 
slaptus dokumentus galima būtų pateikti 
viešajame registre.
5. Slapti dokumentai registruojami 
institucijos registre ir paviešinami  tiktai 
dokumento rengėjui davus sutikimą.
6. Institucija, nusprendusi neduoti 
leidimo susipažinti su slaptu dokumentu, 
nurodo tokio savo sprendimo priežastis, 
nepažeisdama šiame reglamente 
nustatytomis išimtimis ginamų interesų.
7. Nepažeidžiant nacionalinių parlamentų 
teisės vykdyti kontrolę, valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių siekdamos 
užtikrinti, kad, tvarkant su ES slaptais 
dokumentais susijusias paraiškas, būtų 
laikomasi šiame reglamente nustatytų 
principų.
8. Institucijų saugumo taisyklės, 
susijusios su slaptais dokumentais, 
skelbiamos viešai.
9. Europos Parlamentas gali susipažinti 
su slaptais dokumentais tarpininkaujant 
specialiam stebėjimo komitetui, 
sudarytam iš ...jo pirmininkų sueigos 
paskirtų narių, kurie atitinka specialios 
paskyrimo procedūros kriterijus ir 
iškilmingai prisiekia jokiais būdais 
neatskleisti informacijos, su kuria jie 
susipažįsta, turinio.
Europos Parlamentas savo Darbo tvarkos 
taisyklėse ir laikydamasis jam sutartimis 
suteiktų įpareigojimų nustato saugumo 
standartus ir nuobaudas, lygiaverčius 
nustatytiesiems Tarybos ir Komisijos 
saugumo taisyklėse.

Or. en
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Pagrindimas

Slaptų dokumentų apibrėžtys ir specialiosios jų tvarkymo nuostatos turi būti nustatytos prieš 
numatant išimtis. (Žr. teroristų sąrašo sudarymo klausimą).

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtys Bendrosios teisės susipažinti su 
dokumentais išimtys

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijos nesuteikia galimybės 
susipažinti su dokumentais, dėl kurių 
atskleidimo nukentėtų apsauga: 
visuomenės intereso, susijusio su:

1. Nepažeidžiant 3 straipsnyje nurodytų 
atvejų, institucijos gali nesuteikti
galimybės susipažinti su dokumentais, dėl 
kurių atskleidimo nukentėtų apsauga: 
visuomenės intereso, susijusio su

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visuomenės saugumu, įskaitant fizinių 
ir juridinių asmenų saugumą,

(a) Europos Sąjungos arba vienos ar kelių 
jos valstybių narių vidaus visuomenės 
saugumu;
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Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Institucijos gali nesuteikti galimybės 
susipažinti su dokumentais, dėl kurių 
atskleidimo nukentėtų apsauga privačių 
interesų, susijusių su:

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b a) asmens privatumu ir neliečiamybe, 
laikantis atitinkamų institucijoms taikomų 
asmens duomenų apsaugo taisyklių, kaip 
numatyta ES sutarties 286 straipsnyje, 
taip pat 1 straipsnio c dalyje nustatyto 
skaidrumo ir tinkamo administravimo 
principo;

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) teisine pagalba, susijusia su teismo 
proceso, arbitražo ir ginčų sprendimo 
procedūromis;
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Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) atrankos procedūrų objektyvumo ir 
nešališkumo.

(e) viešųjų pirkimų procedūrų 
objektyvumu ir nešališkumu iki tol, kol 
institucija užsakovė priima sprendimą, 
arba atrankos komisijų objektyvumui ir 
nešališkumui vykstant personalo 
įdarbinimo procedūroms iki tol, kol 
skiriantysis pareigūnas priima sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

(a) dokumentais, susijusiais su klausimu, 
dėl kurio nebuvo priimta sprendimo,
(b) dokumentais  , kuriuose  pareikšta 
vidaus reikmėms skirta nuomonė, esanti 
šių institucijų vidaus  svarstymų ir 
preliminarių konsultacijų dalimi, netgi po 
to, kai sprendimas jau yra priimtas.

Or. en
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Išimtys pagal 1 ir 2 dalį taikomos, 
nebent atskleidimo reikalautų svarbesnis 
viešasis interesas. Manoma, kad yra 
svarbesnis visuomenės interesas atskleisti 
informaciją, jeigu ji susijusi su teršalų 
išmetimu į aplinką, pagrindinių teisių ir 
ypač teisės gyventi sveikoje aplinkoje 
apsauga.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Šiame straipsnyje  numatytos išimtys yra 
taikomos tiktai tokiam laikotarpiui, kai 
toks draudimas yra pateisinamas, 
atsižvelgiant į dokumento turinį. Išimtys 
gali būti taikomos  ne ilgiau kaip 30 metų. 
Kalbant apie dokumentus, kuriems išimtys 
taikomos dėl asmens duomenų apsaugos
ar komercinių interesų, taip pat slapto 
pobūdžio dokumentų atveju, išimtys, jei 
reikia, gali būti taikomos ir pasibaigus šiam 
laikotarpiui.

7. Šiame straipsnyje  numatytos išimtys yra 
taikomos tiktai tokiam laikotarpiui, kai 
toks draudimas yra pateisinamas, 
atsižvelgiant į dokumento turinį. Priešingu 
atveju būtinybė taikyti išimtį peržiūrima 
ne rečiau kaip kas penkerius metus, 
siekiant užtikrinti, kad būtina toliau 
taikyti pradinę išimtį. Bet kuriuo atveju
išimtys taikomos ne ilgiau kaip 30 metų. 
Kalbant apie dokumentus, kuriems išimtys 
galioja dėl privatumo ar komercinių 
interesų, išimtys, jei reikia ir jei jos 
deramai pateisinamos, gali būti taikomos 
ir pasibaigus šiam laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsultacijos Konsultacijos su trečiosiomis šalimis

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kalbant apie trečiųjų šalių dokumentus, 
institucija konsultuojasi su trečiąja šalimi, 
siekdama nustatyti, ar taikytina išimtis, 

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

numatyta šiame reglamente, nebent būtų 
akivaizdu, kad dokumentas gali arba negali 
būti atskleistas.

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Jeigu prašymas susijęs su dokumentu, 
kurį parengė valstybė narė, kuri veikia ne 
kaip Tarybos narė, konsultuojamasi su tos 
valstybės narės valdžios institucijomis. 
Dokumentą turinti institucija jo 
neatskleidžia, jei atitinkama valstybė narė 
tam prieštarauja remdamasi EB sutarties 
296 straipsniu arba pateikia priežastis, dėl 
kurių jis turėtų likti neatskleistas, 
remdamasi išimtimis, nurodytomis 
4 straipsnyje, arba konkrečiomis savo 
teisės nuostatomis, draudžiančiomis 
atskleisti atitinkamą dokumentą. 

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei valstybė narė gauna paraišką dėl jos 
turimo dokumento  iš jį  parengusios 
institucijos, ta valstybė narė, nebent būtų 
akivaizdu, kad dokumentas gali arba negali 

3. Nepažeidžiant nacionalinių parlamentų 
teisės vykdyti kontrolę, jei valstybė narė 
gauna paraišką dėl jos turimo dokumento
iš jį  parengusios institucijos, ta valstybė 
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būti atskleistas, konsultuojasi su susijusia 
institucija, kad galėtų priimti sprendimą, 
kuris nepakenktų šio reglamento tikslams. 
Arba valstybė narė gali nukreipti paraišką į 
tą instituciją.

narė, nebent būtų akivaizdu, kad 
dokumentas gali arba negali būti 
atskleistas, konsultuojasi su susijusia 
institucija, kad galėtų priimti sprendimą, 
kuris nepakenktų šio reglamento tikslams.
Arba valstybė narė gali nukreipti paraišką į 
tą instituciją.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Teisėkūros skaidrumas

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

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei paraiška nėra pakankamai konkreti 
arba jeigu prašomų dokumentų 
neįmanoma identifikuoti , institucija 
kreipiasi į pareiškėją, kad patikslintų 
paraišką, bei padeda jam tai padaryti, 
pavyzdžiui, suteikdama informaciją, kaip 
naudotis viešuoju dokumentų registru. 7 ir 
8 straipsniuose nustatyti terminai 
pradedami taikyti institucijai gavus 

2. Jei paraiška nėra pakankamai konkreti, 
institucija per 15 darbo dienų kreipiasi į 
pareiškėją, kad patikslintų paraišką, bei 
padeda jam tai padaryti, pavyzdžiui, 
suteikdama informaciją, kaip naudotis 
viešuoju dokumentų registru.
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prašytus paaiškinimus.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pakartotinė paraiška nagrinėjama 
nedelsiant. Per 15  darbo dienų nuo tokios 
paraiškos užregistravimo, institucija arba 
duoda leidimą susipažinti su dokumentu ir 
per tą laikotarpį suteikia tokią galimybę 
pagal 10 straipsnį, arba pareiškėjui raštu 
nurodo visiško arba dalinio atsisakymo 
priežastį. Visiško arba dalinio atsisakymo 
atveju institucija informuoja pareiškėją 
apie tai, kokiomis priemonėmis jis gali 
ginti savo teises.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Slapto pobūdžio dokumentams taikoma 

tvarka
1. Slapto pobūdžio dokumentais yra 
laikomi institucijų arba jų įsteigtų 
agentūrų, valstybių narių, trečiųjų 
valstybių arba tarptautinių organizacijų 
parengti  dokumentai, kurie, priklausomai 
nuo atitinkamos institucijos taisyklių, 
klasifikuojami kaip „TRÈS 
SECRET/TOP SECRET“ (YPATINGAI 
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SLAPTI), „SECRET“ (SLAPTI) arba 
„CONFIDENTIEL“ 
(KONFIDENCIALŪS), ir kurie gina 
esminius Europos Sąjungos arba vienos 
ar daugiau valstybių narių interesus 
4 straipsnio 1 dalies a punkte minimose 
srityse, ypač susijusius su visuomenės 
saugumu, gynyba ir kariniais reikalais.
2. Paraiškas dėl galimybės susipažinti su 
slapto pobūdžio dokumentais 7 ir 
8 straipsniuose numatyta tvarka gali 
tvarkyti tiktai tie asmenys, kurie turi teisę 
susipažinti su tais dokumentais. Šie 
asmenys, nepažeisdami 11 straipsnio 
2 dalies, taip pat sprendžia, kurios su 
slapto pobūdžio dokumentais susijusios 
nuorodos, gali būti pateikiamos 
viešajame registre.
3. Slapto pobūdžio dokumentai 
registruojami registre ir paviešinami
tiktai esant dokumento rengėjo sutikimui.
4. Institucija, nusprendusi neduoti 
leidimo susipažinti su slapto pobūdžio 
dokumentu, nurodo tokio savo sprendimo 
priežastis, nepažeisdama 4 straipsniu 
ginamų interesų.
5. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, užtikrinančių, kad, tvarkant su 
slapto pobūdžio dokumentais susijusias 
paraiškas būtų laikomasi šiame ir 4 
straipsniuose nustatytų principų.
6. Institucijų taisyklės, susijusios su slapto 
pobūdžio dokumentais, skelbiamos viešai
.
7. Komisija ir Taryba teikia su slapto 
pobūdžio dokumentais susijusią 
informaciją Europos Parlamentui pagal 
tarp šių institucijų priimtus susitarimus.

Or. en
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kopijų gamybos ir siuntimo išlaidos gali 
būti pateikiamos apmokėti pareiškėjui . Šis 
mokestis neturi viršyti realių kopijų 
gamybos ir persiuntimo išlaidų. 
Susipažinimas su dokumentu vietoje, 
mažiau nei 20 puslapių A4 formato kopijų 
ir tiesioginis priėjimas prie dokumentų 
elektroniniu būdu arba per registrą yra 
nemokamas.

4. Kopijų gamybos ir siuntimo išlaidos gali 
būti pateikiamos apmokėti pareiškėjui . Šis 
mokestis neturi viršyti realių kopijų 
gamybos ir persiuntimo išlaidų. 
Susipažinimas su dokumentu vietoje, 
mažiau nei 20 puslapių A4 formato kopijų 
ir tiesioginis priėjimas prie dokumentų 
elektroniniu būdu arba per registrą yra 
nemokamas. Realios dokumento ar 
dokumentų paieškos ir gavimo išlaidos 
gali taip pat būti pateikiamos apmokėti 
pareiškėjui, jei, naudojant informaciją, 
esančią saugojimo, tvarkymo ir gavimo
elektroninėse sistemose, dokumentai 
išspausdinami arba pateikiami 
elektronine forma. Papildomas mokestis 
neimamas, jei institucija atitinkamą 
dokumentą ar dokumentus jau pagamino. 
Pareiškėjas iš anksto informuojamas apie 
mokesčio dydį ir jo skaičiavimo metodą.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis šiame reglamente 
nustatytų principų, institucijos, 
atsižvelgdamos į esamą 
tarpinstitucinį susitarimą, susitaria 
dėl Europos Sąjungos oficialiojo 
leidinio struktūros ir formos.

1. Be EB sutarties 254 straipsnio 1 ir 
2 dalyse bei Euratomo sutarties 
163 straipsnio pirmoje pastraipoje minimų 

Be EB sutarties 254 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
bei Euratomo sutarties 163 straipsnio 
pirmoje pastraipoje minimų teisės aktų, 
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teisės aktų, Oficialiajame leidinyje, 
laikantis šio reglamento 4 ir 9 straipsnių
nuostatų, skelbiami šie dokumentai:

Oficialiajame leidinyje, laikantis šio 
reglamento 4 straipsnio nuostatų, 
skelbiami šie dokumentai:

(a) Komisijos pasiūlymai;
(b) Tarybos bendros pozicijos, priimtos 
pagal EB sutarties 251 ir 252 straipsniuose 
nurodytą procedūrą bei šias bendras 
pozicijas pagrindžiančios priežastys, taip 
pat Europos Parlamento pozicijos šiose 
procedūrose;

(a) Tarybos bendros pozicijos, priimtos 
pagal EB sutarties 251 ir 252 straipsniuose 
nurodytą procedūrą bei šias bendras 
pozicijas pagrindžiančios priežastys, taip 
pat Europos Parlamento pozicijos šiose 
procedūrose;

(c) pagrindų sprendimai bei ES sutarties 
34 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
sprendimai;

(b) direktyvos, išskyrus nurodytas EB 
sutarties 254 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
sprendimai, išskyrus nurodytus EB 
sutarties 254 straipsnio 1 dalyje, 
rekomendacijos ir nuomonės.

(d) Tarybos sudarytos konvencijos pagal 
ES sutarties 34 straipsnio 2 dalį;
(e) valstybių narių pasirašytos konvencijos 
EB  sutarties 293 straipsnio pagrindu;

(c) valstybių narių pasirašytos konvencijos 
EB  sutarties 293 straipsnio pagrindu;

(f) Bendrijos arba pagal ES sutarties 24 
straipsnį sudaryti tarptautiniai susitarimai.

(d) Bendrijos arba pagal ES sutarties 24 
straipsnį sudaryti tarptautiniai susitarimai.

2. Jei įmanoma, Oficialiajame leidinyje 
spausdinami šie dokumentai:
(a) Tarybai pateiktos valstybės narės 
iniciatyvos pagal EB sutarties 
67 straipsnio 1 dalį arba pagal ES 
sutarties 34 straipsnio 2 dalį;
(b) ES sutarties 34 straipsnio 2 dalyje 
minimos bendros pozicijos;

(e) ES sutarties 34 straipsnio 2 dalyje 
minimos bendros pozicijos;

(c) direktyvos, išskyrus nurodytas EB 
sutarties 254 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
sprendimai, išskyrus nurodytus EB 
sutarties 254 straipsnio 1 dalyje, 
rekomendacijos ir nuomonės.

(f) pagrindų sprendimai bei ES sutarties 
34 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
sprendimai;

(g) Tarybos sudarytos konvencijos pagal 
ES sutarties 34 straipsnio 2 dalį;

3. Kiekviena institucija gali savo darbo 
tvarkos taisyklėse numatyti, kokie dar 
dokumentai skelbtini Oficialiajame 
leidinyje.

2. Kiekviena institucija turi pritarti kitų 
institucijų ir organų kitų dokumentų, nei 
pirmiau išvardytieji, skelbimo būdui.

Or. en
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Informacijos pareigūnas

1. Kiekvienas kiekvienos institucijos 
generalinis direktoratas paskiria 
informacijos pareigūną, kurio pareigos 
užtikrinti, kad atitinkamas generalinis 
direktoratas laikytųsi šio reglamento 
nuostatų bei užtikrinti tinkamą 
administravimą.
2. Informacijos pareigūnas nustato, kokią 
informaciją dera pateikti visuomenei 
atsižvelgiant į:
a) šio reglamento įgyvendinimą,
b) pažangiąją patirtį
ir užtikrina, kad ši informacija būtų 
išplatinta tinkama forma ir būdu.
3. Informacijos pareigūnas įvertina, ar 
atitinkamo generalinio direktorato 
tarnybos remiasi pažangiąja patirtimi.
4. Informacijos ieškantį asmenį 
informacijos pareigūnas gali nukreipti į 
kitą direktoratą, jei ieškoma informacija 
neįeina į jo kompetencijos sritį, bet įeina į 
kito tos pačios institucijos direktorato 
kompetencijos sritį, jei jam tokia 
informacija žinoma.
5. Jei reikia, informacijos pareigūnas gali 
konsultuotis su Europos ombudsmenu dėl 
tinkamo ir teisingo šio reglamento 
įgyvendinimo.

Or. en
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Nuobaudos

Jeigu pareigūnas ar kitas institucijų 
tarnautojas tyčia ar per aplaidumą 
nevykdo šiame reglamente nustatytų 
įsipareigojimų, pagal Europos Bendrijų 
pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygas ir institucijų vidaus taisykles jam 
gali būti taikoma drausminė priemonė.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Administracinė patirtis  institucijose Administracinio skaidrumo patirtis
institucijose

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įgyvendindamos šį reglamentą, 
institucijos priima bendras taisykles, 
susijusias su administracinių procedūrų 
vykdymu ir administracinių dokumentų 
pateikimu, įslaptinimu, išslaptinimu, 
registravimu ir platinimu Europos 
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institucijose ir už jų ribų siekiant, kad 
skaidrumo ir tinkamo administravimo 
principai būtų taikomi vienodai ir 
veiksmingai. Institucijos, nevykdančios 
teisėkūros veiklos, registruoja visus iš bet 
kokių suinteresuotų šalių gautus 
dokumentus. 

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 b. Institucijos sąžiningai ir skaidriai 
informuoja piliečius apie savo 
organizacinę struktūrą ir nurodo vidinių 
skyrių funkcijas, vidinį darbo krūvį ir 
jiems pagal kompetenciją priskirtų 
procedūrų orientacinius vykdymo 
terminus, apie tai, į kurias tarnybas 
piliečiai gali kreiptis, kai jiems reikalinga 
pagalba, informacija ar kai jie pageidauja 
pasinaudoti administracine teisių gynimo 
procedūra;

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Viešosiose tarnybose pareigas 
einančių asmenų, valstybės tarnautojų ir 
suinteresuotųjų asmenų atstovų vardai, 
pavardės ir pareigos, susiję su jų 
profesine veikla atskleidžiami, išskyrus 
atvejus, kai šios informacijos atskleidimas 
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pakenktų šių asmenų privatumui ar 
neliečiamybei.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Kaip pranešėjas dėl Reglamento Nr. 1049/2001 peržiūros pateikiu keletą esminių Europos 
Komisijos 2008 m. balandžio 30 d. pateikto pasiūlymo pakeitimų. Kai 2001 m. įsigaliojo šis 
Reglamentas, taip pat buvau už šį projektą atsakingas pranešėjas. 

2006 m. parengiau Europos Parlamento rezoliuciją, prie kurios buvo pridėtos šio reglamento 
rekomendacijos, šiai rezoliucijai Parlamento nariai vienbalsiai pritarė. 

Taigi, kai Komisija 2008 m. pateikė pasiūlymą peržiūrėti, turėjau daug vilčių dėl to, kaip būtų 
galima pagerinti galimybę visuomenei susipažinti su ES dokumentais.

Tačiau, išskyrus keletą į pasiūlymą įtrauktų teigiamų pakeitimų, kurie yra visiškai 
pateisinami, pavyzdžiui, dėl asmenų, kurie gali naudotis šio reglamento nuostatomis, sąrašo 
išplėtimo ir atitikties Orhuso konvencijos nuostatoms, kiti pakeitimai, mano nuomone, yra 
žingsnis atgal skaidrumo prasme, ypač atsižvelgiant į tai, kad į daugumą 2006 m. Parlamento 
pasiūlymų visai nebuvo atsižvelgta.

Mano nuomone, teisės aktų rengėjai turi pasinaudoti šia Reglamento Nr. 1049/2001 peržiūros 
galimybe ir pabandyti paversti šį reglamentą tikru ir išskirtiniu teisiniu pagrindu, pagal kurį 
būtų suteikta galimybė visuomenei susipažinti su visais ES institucijų ir organų dokumentais 
bei informacija, atsižvelgiant į tai, kad piliečiai yra galutiniai jų naudotojai. Mūsų pareiga 
padaryti taip, kad būtų galima kiek galima lengviau ir paprasčiau su jais susipažinti. 

Be to, privalome pasinaudoti šia galimybe ir įvairias nuostatas išdėstyti nuosekliau ir 
protingiau tam, kad institucijos pagaliau galėtų kartu nustatyti bendras skirtingų dokumentų 
tvarkymo taisykles ir gaires. Nereikia pradėti nuo nulio, kadangi jau yra nemažai iniciatyvų, 
galiojančių kaip privalomosios teisinės galios neturintys teisės aktai, kuriomis siekiama to 
paties tikslo. Tokios priemonės, kaip Oficialusis leidinys, sistema Celex ar keletas kitų 
tarpinstitucinių susitarimų dėl kodifikavimo ir teisės aktų rengimo, skirtos tam pačiam tikslui 
– užtikrinti, kad Europos sprendimų priėmimo procesas būtų suprantamesnis.

Kalbėdamas apie Europos sprendimų priėmimo procesą, manau, kad jis turėtų apimti ir 
nacionalines įgyvendinimo priemones, nes jos yra tie aktai, kurie tiesiogiai veikia Europos 
piliečius.
Aš siekiu daug daugiau, nei siekiama Komisijos pasiūlyme ir tikriausiai norėtų Taryba. Mano 
pranešime siekiama remtis bendra mūsų patirtimi ir kiek galima daugiau dalytis institucine 
perspektyva, taip pat laikytis steigimo sutarčių.

Šiuo požiūriu bandau papildyti neišsamias įslaptintos informacijos (Reglamente Nr. 
1049/2001 taip vadinami slapto pobūdžio dokumentai) taisykles ir perkeliu į reglamentą 
Tarybos ir Komisijos vidaus saugumo taisyklių principus, kadangi šie principai taip pat 
taikytini Parlamentui.

Dar buvo sunku atskirti teisės aktų ir administracinį skaidrumą, taigi šiuo požiūriu detaliau 
išdėstomi kai kurie ES pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje numatyti skaidraus ir gero 
administravimo principai.
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Taip pat reikėtų nepriklausomoms institucijoms, pavyzdžiui, Europos ombudsmenui ir 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, suteikti įgaliojimus padėti institucijoms 
tinkamai reformuoti savo vidaus procedūras. Kadangi institucijose jau yra duomenų apsaugos 
pareigūnai ir tai atitinka reglamento tikslą kiekviename organizaciniame vienete, pavyzdžiui, 
generaliniame direktorate, paskirti informacijos pareigūnus, kurie atstovautų piliečiams ir 
kitiems administraciniams vienetams institucijos dokumentų klausimais. Skaidrumas – tai ne 
požymis, o principas, kurio turėtų būti laikomasi vykdant visas institucijų procedūras.

Pareigūnų įgaliojimai rengti, registruoti ES dokumentus, derėtis dėl jų, juos klasifikuoti ir 
archyvuoti turėtų būti suderinti taip, kad kartu būtų saugomas ES institucijų veiklos 
efektyvumas ir skaidrumas.

Reikia kiek galima greičiau atsakyti į Europos piliečių ir nacionalinių institucijų bei regionų 
valdžios atstovų, ypač nacionalinių parlamentų, reikalavimus, ne jų daugėja, atsižvelgiant į 
tai, kad Lisabonos sutarties ratifikavimas užtruko. 

Siūloma, kad pagal darbotvarkę Parlamentas turėtų pritarti pakeitimams pirmojo svarstymo, 
kuris vyks kovo pradžioje, metu ir paprašyti Komisijos pakeisti pasiūlymą ir susiderėti dėl 
bendros pozicijos su Taryba tuo laikotarpiu, kai jai pirmininkaus Švedija. Jeigu per tą laiką 
paaiškės, kad Lisabonos sutartis įsigalios, bus nesunku remtis jau atliktu darbu ir pakeisti 
redakciją, tai bus galima padaryti iš karto po to, kai įsigalios Lisabonos sutartis (tai jau buvo 
padaryta su OLAF reglamentu įsigaliojus Mastrichto sutarčiai).

Nusprendžiau pateikti sąrašą pakeitimų: 

 reikėtų iš šio reglamento apimties išbraukti naudos gavėjus;
 nutariau į apibrėžčių straipsnį vėl įtraukti seną galiojančio reglamento apibrėžtį, kuri 

aiškesnė, taip pat aiškumo tikslais pakeičiau duomenų bazės apibrėžtį, susiedamas ją 
su joje laikoma informacija, kuri visuomenės prašymu turi būti jai prieinama.  
Institucijos turi numatyti konkrečias priemones, kuriomis ši informacija bus 
pateikiama;

 taip pat įtraukiau naujas įslaptintų, teisės ir administracinių dokumentų, archyvų ir 
istorinių archyvų apibrėžtis; 

 pakeičiau straipsnį dėl išimčių, kuriame atskiriami visuomenės ir asmeniniai interesai; 
 taip pat bandau nustatyti trečiųjų šalių naudojimosi dokumentais tvarką, nes tai 

institucijoms dažnai kelia nemažai problemų;
 taip pat pakeičiau straipsnį dėl dokumentų, kurie turi būti spausdinami ES 

oficialiajame leidinyje;
 įtraukiau pakeitimą dėl minėtojo informacijos pareigūno vaidmens ir atsakomybės, 

Europos ombudsmeno, su kuriuo institucijų informacijos pareigūnai galės konsultuotis 
dėl abejotinų atvejų, vaidmens išplėtimo;

 be to, įtraukiau pakeitimą dėl nuobaudų, taikomų, kai nesilaikoma šio reglamento. 

Žinoma, mano tikslas pakeisti šį reglamentą siekiant padidinti skaidrumą, ir siekti, kad 
priemonės nebūtų per daug konkrečios ir sudėtingai įgyvendinamos. Taigi, skyriau 
dėmesio su teisine ir administracine institucijų veikla susijusiems principams, kurie 
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nebuvo apibrėžti šiame reglamente. Taip pat tikiuosi, kad ši priemonė bus naudojama 
siekiant pagerinti institucijų praktiką ir mokytis iš patirties, kuri mane ir įkvėpė parašyti 
šiuos pakeitimus.
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