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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale 
Comisiei (reformare)
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Procedura de codecizie – reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0229),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 255 alineatul (2) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0184/2008),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind o utilizare mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1,

– având în vedere articolele 80a și 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul 
Comisiei pentru afaceri constituționale, precum și cele ale Comisiei pentru afaceri 
juridice, Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru petiții (A6-0000/2008),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de 
fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce 
privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 
modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora,

B. întrucât, conform comisiei parlamentare competente, decizia asupra procedurii de 
reformare a fost luată de Comisie fără informarea celorlalte instituții, ignorându-se litera și 
spiritul rezoluției Parlamentului European din 4 aprilie 2006 care conține recomandări 
către Comisie privind accesul la documentele instituțiilor în conformitate cu articolul 192 
din Tratatul CE2, al cărui scop era modificarea în mod substanțial a Regulamentului 
1049/01, subliniind de asemenea faptul că, în propunerea sa, Comisia chiar a refuzat să 
abordeze chestiuni precum cele evidențiate în cauza de referință „Turco” judecată în fața 
Curții de Justiție3,

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de 
recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei (și incluzând modificările tehnice aprobate de Comisia 

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
2 JO C 293 E, 2.12.2006, p. 151.
3 Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 1 iulie 2008 în cauzele conexate C-39/05 P și C-52/05 P
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pentru afaceri juridice) și astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Transparența ar trebui să consolideze 
de asemenea principiile bunei 
administrări în cadrul instituțiilor UE, 
astfel cum se prevede la articolul 41 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene1 („Carta”).  Proceduri interne 
ar trebui definite în consecință și  resurse 
financiare și umane suficiente ar trebui 
puse la dispoziție pentru a pune în 
practică principiul deschiderii.
_________
1 JO C 302, 14.12.2007, p. 1.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se țină seama de observațiile Ombudsmanului European legate de această 
chestiune.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Principiile generale și limitele, 
întemeiate pe rațiuni de interes public sau 
privat, care reglementează dreptul de 
acces public la documente au fost 
prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001, care a devenit aplicabil la 

eliminat
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3 decembrie 2001.

Or. en

Justificare

Conținutul acestui considerent se inserează la considerentul (6).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O primă evaluare a punerii în aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 a 
fost realizată într-un raport publicat la 30 
ianuarie 2004. La 9 noiembrie 2005, 
Comisia a hotărât lansarea procesului 
care a dus la revizuirea Regulamentului 
(CE) nr. 1049/2001. Într-o rezoluție 
adoptată la 4 aprilie 2006, Parlamentul 
European a invitat Comisia să prezinte o 
propunere de modificare a 
regulamentului. La 18 aprilie 2007, 
Comisia a publicat o carte verde privind 
revizuirea regulamentului și a lansat o 
consultare publică.

eliminat

Or. en

Justificare

Conținutul acestui considerent se inserează la considerentul (6).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament vizează 
conferirea celui mai mare efect posibil 

(6) Prezentul regulament vizează 
conferirea celui mai mare efect posibil 
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dreptului de acces public la documente și 
definirea principiilor generale și a 
limitelor, în conformitate cu articolul 255 
alineatul (2) din Tratatul CE.

dreptului de acces public la documente și 
definirea principiilor generale și a 
limitelor, întemeiate pe rațiuni de interes 
public sau privat, care reglementează 
acest acces în conformitate cu articolul 255 
alineatul (2) din Tratatul CE și ținând 
seama de experiența punerii în aplicare 
inițiale a Regulamentului (CE) nr.
1049/2001 și a rezoluției Parlamentului 
European din 4 aprilie 2006 cu 
recomandări la adresa Comisiei privind 
accesul la documentele instituțiilor în 
conformitate cu articolul 192 din Tratatul 
CE*. Prezentul regulament nu aduce 
atingere dreptului de acces la documente 
pe care îl au în prezent statele membre, 
autoritățile judiciare și organele de 
anchetă.
* JO C 293 E, 2.12.2006, p. 151.

Or. en

Justificare

Considerentele (4), (5), (6) și (22) au fost combinate într-un singur considerent care stabilește 
principiile generale ale dreptului de acces la documentele UE.  De asemenea, s-a introdus și 
o referință clară la dispozițiile din Tratatul CE (articolul 192), care reprezintă temeiul juridic 
pentru solicitarea adresată de Parlamentul European Comisiei Europene referitoare la 
prezentarea unei propuneri de revizuire a Regulamentului 1049/2001.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu articolul 28 alineatul 
(1) și articolul 41 alineatul (1) din Tratatul 
UE, dreptul de acces se aplică și în cazul 
documentelor privind politica externă și de 
securitate comună și cooperarea 
polițienească și judiciară în materie penală. 
Fiecare instituție ar trebui să respecte 
regulile proprii de securitate.

(8) În conformitate cu articolul 28 alineatul 
(1) și articolul 41 alineatul (1) din Tratatul 
UE, dreptul de acces se aplică și în cazul 
documentelor privind politica externă și de 
securitate comună și cooperarea 
polițienească și judiciară în materie penală. 
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Or. en

Justificare

Considerentul (15) este dedicat în mod special normelor de securitate care urmează a fi 
stabilite de fiecare instituție.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Definiția calității de legiuitor a instituțiilor este necesară pentru a defini tipurile de 
documente care ar trebui să fie disponibile publicului. (a se vedea articolul 7 din 
Regulamentul intern al Consiliului)

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Instituțiile și organismele comunitare
ar trebui să trateze datele personale într-o 
manieră echitabilă și transparentă și nu 
ar trebui să încalce drepturile persoanelor 
vizate, astfel cum sunt stabilite în
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
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către instituțiile și organele comunitare și 
privind libera circulație a acestor date.

Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date și în 
jurisprudența Curții de Justiție a 
Comunităților Europene („Curtea de 
Justiție”). Instituțiile ar trebui să își 
stabilească procedurile interne ținând 
cont în mod corespunzător de 
recomandările Autorității Europene 
pentru Protecția Datelor.

Or. en

Justificare

Legislația privind accesul la documente ar trebui pusă în aplicare ținând seama în mod 
corespunzător de drepturile privind datele personale acoperite de Regulamentul 45/2001 și 
de recomandările pertinente ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Principiul accesului la documente ar trebui specificat clar în ceea ce privește diversele tipuri 
de documente și informații care trebuie să fie disponibile publicului astfel încât acesta să 
poată urmări orice procedură legislativă.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Documentele legate de proceduri 
nelegislative, cum ar fi măsurile 
obligatorii fără un domeniu de aplicare 
general sau măsurile privind organizarea 
internă, actele administrative sau 
bugetare, sau cele cu caracter politic (cum 
ar fi concluzii, recomandări sau rezoluții) 
ar trebui să fie ușor accesibile în 
conformitate cu principiul bunei 
administrări enunțat la articolul 41 din 
Cartă, menținându-se în același timp 
eficacitatea procesului decizional al
instituțiilor. Pentru fiecare categorie de 
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document, instituția responsabilă și, după 
caz, celelalte instituții asociate ar trebui să 
permită accesul cetățenilor la fluxul 
procedurilor interne care trebuie urmate, 
unitățile organizaționale care ar putea fi 
responsabile, alături de responsabilitățile 
acestora, termenele stabilite și biroul care 
trebuie contactat. Este posibilă stabilirea 
unor acorduri speciale cu părțile 
interesate de procedură, chiar și în 
situațiile în care nu a fost posibilă 
acordarea accesului public; instituțiile ar 
trebui să țină seama în mod 
corespunzător de recomandările 
Ombudsmanului European.

Or. en

Justificare

Ar trebui aplicate și unele principii generale privind accesul public în cazul procedurilor 
nelegislative.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Instituțiile ar trebui să convină 
asupra unor orientări comune privind 
modalitatea de înregistrare a 
documentelor interne, de clasificare a 
acestora și de arhivare a lor în scopuri 
istorice, în conformitate cu principiile 
enunțate în prezentul regulament. 
Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83
al Consiliului din 1 februarie 1983 
privind deschiderea către public a 
arhivelor istorice ale Comunității 
Economice Europene și ale Comunității 
Europene a Energiei Atomice* ar trebui 
atunci abrogat.
* JO L 43, 15.2.1983, p. 1.
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Or. en

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să constituie de asemenea cadrul legislativ pentru 
înregistrarea, clasificarea și arhivarea documentelor.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Un registru interinstituțional al 
reprezentanților grupurilor de interese și 
al altor părți interesate este un instrument 
natural în promovarea deschiderii și 
transparenței procesului legislativ.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În scopul garantării deplinei aplicări a 
prezentului regulament în toate domeniile 
de activitate ale Uniunii, toate agențiile 
create de instituții ar trebui să pună în 
aplicare principiile definite de prezentul 
regulament.

(14) În scopul garantării deplinei aplicări a 
prezentului regulament în toate domeniile 
de activitate ale Uniunii, toate agențiile 
create de instituții ar trebui să pună în 
aplicare principiile definite de prezentul 
regulament. Toate celelalte instituții UE 
sunt invitate să adopte măsuri 
comparabile în conformitate cu articolul 1 
din Tratatul UE.

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Dat fiind conținutul extrem de 
sensibil, unele documente ar trebui 
supuse unui regim special. Modalitățile de 
informare a Parlamentului European 
privind conținutul acestor documente ar 
trebui reglementate pe baza acordului 
interinstituțional.

(15) În vederea dezvoltării activităților 
instituțiilor în domenii care necesită un 
grad de confidențialitate, este oportună 
stabilirea unui sistem de securitate 
cuprinzător care să acopere modul de 
tratare a informațiilor clasificate ale UE. 
Termenul „clasificat UE” ar trebui să se 
refere la orice informații și materiale a 
căror divulgare neautorizată ar putea 
prejudicia în măsură variabilă interesele 
UE sau unul sau mai multe state membre, 
indiferent dacă informațiile respective 
provin din UE sau sunt primite de la state 
membre, țări terțe sau organizații 
internaționale. În conformitate cu 
principiul democratic menționat la 
articolul 6 alineatul (1) din Tratatul UE, 
Parlamentul European ar trebui să aibă 
acces la informațiile clasificate ale UE 
mai ales atunci când acest acces este 
necesar pentru îndeplinirea sarcinilor 
legislative sau nelegislative conferite prin 
tratate.

Or. en

Justificare

În vederea tratării informațiilor confidențiale, ar trebui stabilite norme clare privind 
informațiile clasificate, care să fie comune tuturor instituțiilor.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul îmbunătățirii transparenței 
activității instituțiilor, Parlamentul 

(16) În scopul îmbunătățirii transparenței 
activității instituțiilor, Parlamentul 
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European, Consiliul și Comisia ar trebui să 
autorizeze accesul nu numai la 
documentele care provin de la instituții, ci 
și la documentele primite de acestea. În 
acest context, trebuie amintit că 
Declarația nr. 35 anexată actului final al 
Tratatului de la Amsterdam prevede că un 
stat membru poate solicita Comisiei sau 
Consiliului să nu comunice unor terți un 
document furnizat de acest stat fără acordul 
său.

European, Consiliul și Comisia ar trebui să 
autorizeze accesul nu numai la 
documentele care provin de la instituții, ci 
și la documentele primite de acestea. Un 
stat membru poate solicita Parlamentului 
European, Comisiei sau Consiliului să nu 
comunice unor terți din afara instituțiilor
un document furnizat de acest stat fără 
acordul său. În cazul în care o asemenea 
solicitare nu este acceptată, instituția care 
a primit solicitarea ar trebui să prezinte 
motivele refuzului. În conformitate cu 
articolul 296 din Tratatul CE, niciun stat 
membru nu are obligația de a furniza 
informații a căror divulgare o consideră 
contrară intereselor esențiale privind 
securitatea sa.

Or. en

Justificare

În vederea asigurării accesului public la documente în UE, ar trebui redactate de asemenea 
norme specifice în privința documentelor pe care instituțiile UE le primesc prin intermediul 
unor terțe părți.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) În principiu, toate documentele
redactate sau primite de instituții și legate 
de activitățile acestora ar trebui 
înregistrate și ar trebui să fie accesibile 
publicului. Cu toate acestea, fără a aduce 
atingere controlului exercitat de 
Parlamentul European, accesul la 
întregul document sau la părți ale 
acestuia ar putea fi amânat.
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materie de protecție a datelor cu caracter 
personal în toate domeniile de activitate 
ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Este important să se specifice că toate documentele produse sau tratate de instituțiile UE ar 
trebui să fie, în principiu, accesibile publicului.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

– textele și informațiile referitoare la 
procedura legislativă ar trebui să fie 
accesibile de asemenea prin mijloace 
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electronice în Jurnalul Oficial, iar 
documentele care servesc la elaborarea 
legislației ar trebui să fie accesibile 
într-un registru interinstituțional 
actualizat zilnic în care se specifică 
informațiile/documentele relevante pentru 
fiecare procedură; 
– celelalte documente sau cel puțin 
referințele relevante ar trebui să fie 
accesibile prin intermediul unui registru 
al instituției. O procedură administrativă 
în două faze ar trebui să se aplice în cazul 
accesului la documente care nu pot fi 
accesate direct sau sunt clasificate.
Refuzul instituției ar trebui să poată fi 
contestat în fața instanței sau printr-o 
plângere adresată Ombudsmanului 
European.
Instituțiile ar trebui să urmărească 
aplicarea într-o manieră concertată a 
unei politici de reutilizare în domeniul 
public a informațiilor aferente ale 
instituțiilor UE, astfel cum fac statele 
membre în conformitate cu Directiva 
2003/98/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 17 noiembrie 2003 
privind reutilizarea informațiilor din 
sectorul public1.
1 JO L 345, 31.12.2003, p.90.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este necesar ca fiecare instituție să ia 
măsurile adecvate pentru a informa
publicul cu privire la dispozițiile în vigoare
și pentru a-și forma personalul în vederea 
asistării cetățenilor în exercitarea 

(20) Este necesar ca instituția să informeze
publicul într-un mod consecvent și 
coordonat cu privire la măsurile adoptate 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament și pentru a-și forma personalul 
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drepturilor care decurg din prezentul 
regulament. Pentru a facilita exercitarea 
acestor drepturi, ar trebui ca fiecare 
instituție să autorizeze accesul la un 
registru de documente.

în vederea asistării cetățenilor în 
exercitarea drepturilor care decurg din 
prezentul regulament. 

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Chiar dacă prezentul regulament nu 
are nici ca obiect, nici ca efect modificarea 
legislațiilor naționale în materie de acces la 
documente, cu toate acestea, este evident 
că, în temeiul principiului de cooperare 
loială care reglementează relațiile între 
instituții și statele membre, statele membre
ar trebui să ia măsuri astfel încât să nu 
aducă atingere punerii în aplicare corecte 
a prezentului regulament și să respecte 
normele de securitate ale instituțiilor.

(21) Chiar dacă prezentul regulament nu 
are nici ca obiect, nici ca efect modificarea 
legislațiilor naționale în materie de acces la 
documente, cu toate acestea, este evident 
că, în temeiul principiului de cooperare 
loială care reglementează relațiile între 
instituții și statele membre, ar trebui ca, 
atunci când pun în aplicare norme UE,
statele membre să le acorde cetățenilor la 
nivel național cel puțin același nivel de 
transparență ca și cel acordat la nivel 
comunitar.
În mod similar și fără a aduce atingere 
controlului parlamentar național, statele 
membre ar trebui să ia măsuri astfel încât
să nu împiedice procesarea documentelor 
clasificate ale UE.

Or. en

Justificare

Legislația și politicile UE sunt puse în aplicare în principal de autoritățile din statele 
membre. Capacitatea cetățenilor de a înțelege și urmări modul în care funcționează Uniunea 
ar putea fi promovată prin schimbul de informații referitoare la cele mai bune practici la 
nivel național privind accesul la documente și informații legate de UE.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Prezentul regulament nu aduce 
atingere dreptului de acces la documente 
al statelor membre, al autorităților 
judiciare sau al organelor de anchetă.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest considerent este inclus la considerentul (6).

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În temeiul articolului 255 alineatul (3) 
din Tratatul CE, fiecare instituție 
elaborează, în cadrul propriului regulament 
de procedură, dispoziții speciale privind 
accesul la documentele sale.

(23) În temeiul articolului 255 alineatul (3) 
din Tratatul CE și al principiilor și 
normelor menționate în prezentul 
regulament, fiecare instituție elaborează, 
în cadrul propriului regulament de 
procedură, dispoziții speciale privind 
accesul la documentele sale.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) definirea principiilor, a condițiilor și a 
limitelor, întemeiate pe rațiuni de interes 
public sau privat, care reglementează 

(a) definirea în conformitate cu articolul 
255 din Tratatul CE a principiilor, a 
condițiilor și a limitelor, întemeiate pe 
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dreptul de acces la documentele 
Parlamentului European, ale Consiliului și 
ale Comisiei (denumite în continuare 
„instituții”), prevăzut la articolul 255 din 
Tratatul CE pentru a oferi publicului un 
acces cât mai larg la astfel de documente;

rațiuni de interes public sau privat, care 
reglementează dreptul de acces la 
documentele Parlamentului European, ale 
Consiliului și ale Comisiei (denumite în 
continuare „instituții”), precum și ale 
tuturor agențiilor și organismelor 
înființate de aceste instituții, pentru a oferi 
un acces cât mai larg la astfel de 
documente;

Or. en

Justificare

Prezentul regulament reprezintă cadrul juridic pentru punerea în aplicare a articolului 255 
din Tratatul CE care trebuie prin urmare menționat și devine, de asemenea, referința juridică 
în ceea ce privește accesul la documente nu doar pentru Parlamentul European, Comisia 
Europeană și Consiliu, ci și pentru alte instituții și organisme.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea bunelor practici 
administrative privind accesul la 
documente.

(c) promovarea în instituții a bunelor 
practici administrative și a transparenței 
acestora, în vederea îmbunătățirii 
accesului la documentele instituțiilor.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) instituirea Jurnalului Oficial al 
Uniunii Europene prin intermediul unei 
decizii comune a Parlamentului 
European și a Consiliului, pe baza unei 
propuneri a comitetului de conducere al 
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Oficiului pentru Publicații Oficiale al 
Uniunii Europene1. La nivel 
interinstituțional se prevăd alte 
instrumente precum registre publice și 
proceduri administrative specifice care să 
faciliteze într-o măsură cât mai mare 
exercitarea acestui drept.
¹A se vedea articolul 7 din SEC(2008)2109.

Or. en

Justificare

Este important să se specifice instrumentele prin care se pune în aplicare dreptul de acces la 
documentele instituțiilor.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Beneficiarii și domeniul de aplicare Beneficiarii
(1) Orice persoană fizică sau juridică are 
drept de acces la documentele instituțiilor, 
sub rezerva principiilor, condițiilor și 
limitelor definite de prezentul regulament.

Orice persoană fizică sau juridică are drept 
de acces la documentele instituțiilor, sub 
rezerva principiilor, condițiilor și limitelor 
definite de prezentul regulament.

(2) Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deținute de o instituție, și 
anume  întocmite sau primite de către 
aceasta și aflate în posesia acesteia, 
privind un subiect referitor la politicile, 
activitățile și deciziile care țin de sfera de 
responsabilitate a instituției respective  în 
toate domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene.
(3) Fără a aduce atingere articolelor 4 și 
9, documentele devin accesibile publicului 
fie printr-o cerere scrisă, fie direct, în 
formă electronică, sau prin intermediul 
unui registru. În special, documentele 
întocmite sau primite în cadrul unei 
proceduri legislative devin direct 
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accesibile în conformitate cu articolul 12.
(4) Documentele sensibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 9 alineatul (1), sunt 
supuse unui regim special, în 
conformitate cu respectivul articol.
(5) Prezentul regulament nu se aplică 
documentelor înaintate instanțelor de 
către părți, altele decât instituțiile.
(6) Fără a aduce atingere drepturilor 
specifice de acces ale părților interesate, 
prevăzute de legislația comunitară, 
documentele care fac parte din dosarul 
administrativ al unei anchete sau al 
procedurilor care privesc un act cu 
caracter individual nu sunt accesibile 
publicului decât atunci când ancheta a 
fost încheiată sau actul a devenit definitiv. 
Documentele care conțin informații 
strânse sau obținute de la persoane fizice 
sau juridice de către o instituție în cadrul 
unor asemenea anchete nu sunt accesibile 
publicului.
(7) Prezentul regulament nu aduce 
atingere dreptului de acces al publicului 
la documentele deținute de instituții, care 
decurge, eventual, din instrumentele de 
drept internațional sau din actele adoptate 
de instituții de punere în aplicare a 
acestor instrumente.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deținute de o instituție, 
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adică întocmite sau primite de către 
aceasta și aflate în posesia acesteia, în 
toate domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene.
(2) Documentele sunt puse la dispoziția 
publicului fie în format electronic în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fie 
într-un registru oficial al instituției sau în 
urma unei solicitări în scris.
Documentele întocmite sau primite în 
cadrul unei proceduri legislative devin 
direct accesibile în conformitate cu 
articolul 5a.
(3) Prezentul regulament nu aduce 
atingere drepturilor sporite de acces al 
publicului la documentele deținute de 
instituții, care decurg, eventual, din 
instrumentele de drept internațional sau 
din actele adoptate de instituții de punere 
în aplicare a acestor instrumente sau din 
legislația statelor membre.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) prin „documente clasificate” se 
înțeleg documentele a căror divulgare ar 
putea afecta protecția intereselor esențiale 
ale Uniunii Europene sau ale unuia sau 
mai multor state membre, în special în 
ceea ce privește siguranța publică, 
apărarea și chestiunile militare, care ar 
putea fi clasificate și puse la dispoziție 
parțial sau integral în conformitate cu 
condițiile de la articolul 3a;

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) prin „documente legislative” se 
înțeleg documentele întocmite sau primite 
în cursul procedurilor de adoptare a 
actelor cu un domeniu de aplicare 
general, cu caracter juridic obligatoriu în 
sau pentru statele membre și pentru 
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adoptarea cărora tratatul prevede, chiar și 
pe bază voluntară, intervenția sau 
asocierea Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) prin „documente nelegislative” se 
înțeleg documentele întocmite sau primite 
în cursul procedurilor de adoptare a unor 
acte de natură politică, cum ar fi 
concluziile, recomandările sau rezoluțiile 
sau actele cu caracter juridic obligatoriu 
în sau pentru statele membre, dar care nu 
au un domeniu de aplicare general 
asemenea celor menționate la litera (ab);

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ad (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) prin „documente administrative” se 
înțeleg documentele sau măsurile privind 
organizarea internă sau actele 
administrative sau bugetare ale 
instituțiilor;

Or. en
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ae (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ae) prin „arhivă” se înțelege 
instrumentul prin care o instituție 
gestionează în mod structurat 
înregistrarea tuturor documentelor 
instituției legate de o procedură în curs 
sau încheiată recent;

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera af (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(af) prin „arhive istorice” se înțelege 
partea arhivelor instituțiilor care a fost 
selectată, în condițiile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1a), în vederea 
păstrării permanente;

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O listă detaliată cu toate categoriile de 
acte acoperite de definițiile de la punctele 
(a)-(ad) este publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene și pe paginile de 
internet ale instituțiilor. Instituțiile convin 
de asemenea asupra criteriilor comune de 
arhivare și le publică.
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Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Documente clasificate

(1) Atunci când există motive de ordin 
public și fără a aduce atingere controlului 
parlamentar la nivel european și național, 
o instituție clasifică un document în cazul 
în care divulgarea acestuia ar prejudicia 
protecția intereselor esențiale ale Uniunii 
Europene sau ale unuia sau mai multor 
state membre. 
Informațiile se clasifică după cum 
urmează:
(a) „EU TOP SECRET” (Strict secret 
UE): acest nivel de clasificare se aplică 
doar informațiilor și materialelor a căror 
divulgare neautorizată ar putea cauza 
prejudicii extrem de grave intereselor 
esențiale ale Uniunii Europene sau ale 
unuia sau mai multor state membre;
(b) „EU SECRET” (Secret UE): acest 
nivel de clasificare se aplică numai acelor 
informații și materiale a căror divulgare 
neautorizată poate dăuna grav intereselor 
esențiale ale Uniunii Europene sau ale 
unuia sau mai multor state membre;
(c) „EU CONFIDENTIAL” (Confidențial 
UE): acest nivel de clasificare se aplică 
acelor informații și materiale a căror 
divulgare neautorizată poate dăuna 
intereselor esențiale ale Uniunii 
Europene sau ale unuia sau mai multor 
state membre;
(d) „EU RESTRICTED” (Restricționat 
UE): acest nivel de clasificare se aplică 
informațiilor și materialelor a căror 
divulgare neautorizată ar putea fi 
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dezavantajoasă pentru interesele Uniunii 
Europene sau ale unuia sau mai multor 
state membre.
(2) Informațiile se clasifică doar dacă este 
necesar. 
Dacă este posibil, autoritatea emitentă 
indică pe documentul clasificat data sau 
termenul începând cu care informațiilor 
pe care acesta le cuprinde li se va putea 
reduce nivelul de clasificare sau acestea 
vor putea fi declasificate. 
Altfel, autoritățile emitente revizuiesc 
documentele cel puțin o dată la cinci ani 
pentru a asigura necesitatea menținerii 
clasificării inițiale.
Clasificarea se indică clar și corect și se 
menține doar atât timp cât informația 
trebuie protejată.
Responsabilitatea în ceea ce privește 
clasificarea informațiilor și orice reducere 
ulterioară a nivelului de clasificare sau 
declasificarea îi revine în exclusivitate 
instituției emitente sau care a primit 
documentul clasificat de la o terță parte 
sau de la o altă instituție.
(3) Fără a aduce atingere dreptului de 
acces al altor instituții UE, documentele 
clasificate sunt puse la dispoziția unei 
terțe părți doar cu acordul autorului 
documentului. 
Cu toate acestea, instituția care refuză 
accesul la un asemenea document trebuie 
să precizeze motivele care au stat la baza 
deciziei sale, într-o manieră care nu 
aduce atingere intereselor protejate în 
conformitate cu prezentul articol. 
Atunci când la procesarea unui document 
clasificat participă mai multe instituții, se 
atribuie același nivel de clasificare, iar în 
cazul în care instituțiile au opinii diferite 
în ceea ce privește protecția care trebuie 
acordată, se recurge la mediere.
Documentele legate de proceduri 
legislative nu se clasifică; normele de 
punere în aplicare se clasifică înainte de a 
fi adoptate, în măsura în care clasificarea 
este necesară și vizează prevenirea unor 
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efecte adverse asupra măsurii în sine. 
Acordurile internaționale privind 
partajarea informațiilor confidențiale 
sunt încheiate în numele Uniunii 
Europene sau al Comunității și nu pot 
conferi unei țări terțe sau unei organizații 
internaționale dreptul de a împiedica 
accesul Parlamentului European la 
informații confidențiale.
(4) În cadrul procedurilor prevăzute la 
alineatele (1)-(3) ale prezentului articol, 
cererile de acces la documente clasificate 
sunt tratate exclusiv de persoanele 
autorizate să ia cunoștință de conținutul 
acestor documente. De asemenea, aceste 
persoane decid ce referiri la documentele 
clasificate pot figura în registrul public.
(5) Documentele clasificate se înscriu în 
registrul instituției și se divulgă numai cu 
acordul autorității emitente.
(6) În cazul în care o instituție decide să 
refuze accesul la un document clasificat, 
aceasta trebuie să precizeze motivele 
refuzului într-o manieră care nu aduce 
atingere intereselor protejate prin 
excepțiile prevăzute de prezentul 
regulament.
(7) Fără a aduce atingere controlului 
parlamentar național, statele membre iau 
măsurile adecvate pentru a asigura, în 
cadrul tratării cererilor privind 
documentele clasificate ale UE, 
respectarea principiilor enunțate în 
prezentul regulament.
(8) Normele de securitate ale instituțiilor 
cu privire la documentele clasificate sunt 
făcute publice.
(9) Parlamentul European are acces la 
documentele clasificate prin intermediul
unei comisii de control speciale compuse 
din ... membri desemnați de Conferința 
președinților, care sunt supuși unei 
proceduri specifice de abilitare și depun 
un jurământ solemn de a nu divulga în 
niciun mod informațiile la care au acces.
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Parlamentul European stabilește în 
regulamentul său intern, în conformitate 
cu obligațiile care îi revin prin tratate, 
standarde de securitate și sancțiuni 
echivalente cu cele prevăzute în 
regulamentele interne ale Consiliului și 
Comisiei în materie de securitate.

Or. en

Justificare

Documentele clasificate trebuie definite, iar modul de tratare a acestora trebuie stabilit în 
cadrul unor dispoziții separate, înaintea excepțiilor. (NB: a se vedea cazul întocmirii listelor 
de teroriști)

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excepții Excepții generale de la dreptul de acces

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instituțiile resping cererile de acces la 
un document în cazul în care divulgarea 
conținutului ar putea aduce atingere 
protecției interesului public, în ceea ce 
privește:

(1) Fără a aduce atingere cazurilor vizate 
la articolul 3, instituțiile pot respinge
cererile de acces la un document în cazul în 
care divulgarea conținutului ar putea aduce 
atingere protecției interesului public, în 
ceea ce privește:

Or. en
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) siguranța publică, inclusiv securitatea 
persoanelor fizice sau juridice;

(a) siguranța publică internă a Uniunii 
Europene sau a unuia sau mai multor 
state membre;

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Instituțiile pot respinge cererile de 
acces la un document în cazul în care 
divulgarea conținutului ar putea aduce 
atingere protecției interesului privat în 
domeniul:

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) vieții private și integrității persoanei, 
în conformitate cu normele relevante 
privind protecția datelor personale 
aplicabile instituțiilor, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 286 din Tratatul 
CE, precum și cu principiul bunei 
administrări în condiții de transparență 
menționate la articolul 1 litera (c);

Or. en
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) obiectivității și imparțialității 
procedurilor de selecție.

(e) obiectivității și imparțialității 
procedurilor de achiziții publice până în 
momentul luării unei decizii de către 
instituția contractantă sau ale unei 
comisii de selecție în procesul de 
recrutare a personalului până în 
momentul luării unei decizii de către 
autoritatea împuternicită să facă numiri.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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(a) documente referitoare la o chestiune 
în care nu s-a luat încă o decizie;
(b) documentele  conținând avize 
destinate uzului intern în cadrul 
deliberărilor și al consultărilor 
preliminare în cadrul instituțiilor în 
cauză, chiar și după luarea deciziei.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Se aplică excepțiile prevăzute la 
alineatele (1) și (2), mai puțin în cazul în 
care un interes public superior justifică 
divulgarea conținutului documentelor în 
cauză. Se consideră că există un asemenea
interes public superior care justifică 
divulgarea atunci când informațiile 
solicitate se referă la emisii în mediu, la 
protecția drepturilor fundamentale și în 
special a dreptului de a trăi într-un mediu 
sănătos.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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având în vedere circumstanțele speciale, 
divulgarea ar afecta negativ persoanele în 
cauză. Alte date cu caracter personal se 
divulgă în conformitate cu condițiile 
referitoare la prelucrarea legală a unor 
astfel de date, stabilite prin legislația 
comunitară privind protecția persoanelor 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Excepțiile prevăzute în prezentul articol 
se aplică doar în perioada în care protecția 
se justifică prin conținutul documentului.
Excepțiile se pot aplica în cursul unui 
termen de cel mult treizeci de ani. În cazul 
documentelor care se încadrează la 
excepțiile privind protecția datelor cu 
caracter personal sau interesele 
comerciale și documentele sensibile, 
excepțiile pot continua să se aplice, dacă 
este necesar, și după expirarea acestei 
perioade.

(7) Excepțiile prevăzute în prezentul articol 
se aplică doar în perioada în care protecția 
se justifică prin conținutul documentului.
Altfel, necesitatea unor excepții se 
revizuiește cel puțin o dată la cinci ani 
pentru a verifica dacă menținerea 
excepției inițiale mai este necesară. În 
orice caz, excepțiile se aplică în cursul 
unui termen de cel mult treizeci de ani. În 
cazul documentelor care se încadrează la 
excepțiile privind viața privată sau 
interesele comerciale, excepțiile pot 
continua să se aplice, dacă este necesar și 
în cazuri justificate, și după expirarea 
acestei perioade.

Or. en
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consultări Consultarea terților

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul în care o cerere de acces 
privește un document care provine de la un 
stat membru care nu acționează în calitate 
de membru al Consiliului se consultă 
autoritățile statului membru respectiv.
Instituția care deține documentul nu îl va 
divulga în cazul în care statul membru în 
cauză se opune în temeiul articolului 296 
din Tratatul CE sau prezintă motive 
pentru nedivulgarea acestuia, în temeiul 
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acestuia, în temeiul excepțiilor menționate 
la articolul 4 sau în temeiul dispozițiilor 
specifice din propria legislație care 
împiedică divulgarea documentului în 
cauză. Instituția evaluează pertinența 
motivelor prezentate de statul membru în 
măsura în care acestea se bazează pe 
excepțiile prevăzute în prezentul 
regulament.

excepțiilor menționate la articolul 4 sau în 
temeiul dispozițiilor specifice din propria 
legislație care împiedică divulgarea 
documentului în cauză.

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un stat membru 
primește o cerere privind un document 
aflat în posesia sa, document care emană 
de la o instituție, cu excepția cazului în 
care există certitudinea că documentul 
trebuie sau nu trebuie divulgat, statul 
membru consultă instituția în cauză cu 
scopul de a lua o decizie care să nu 
compromită obiectivele prezentului 
regulament. În loc de aceasta, statul 
membru poate prezenta cererea instituției 
în cauză.

(3) Fără a aduce atingere controlului 
parlamentar național, în cazul în care un 
stat membru primește o cerere privind un 
document aflat în posesia sa, document 
care emană de la o instituție, cu excepția 
cazului în care există certitudinea că 
documentul trebuie sau nu trebuie divulgat, 
statul membru consultă instituția în cauză 
cu scopul de a lua o decizie care să nu 
compromită obiectivele prezentului 
regulament. În loc de aceasta, statul 
membru poate prezenta cererea instituției 
în cauză.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o cerere nu este 
suficient de precisă, sau în cazul în care 
documentele cerute nu pot fi identificate,
instituția invită solicitantul să clarifice 
cererea și îl asistă în acest scop, de 
exemplu furnizându-i informațiile privind 
utilizarea registrelor publice de documente.
Termenele prevăzute la articolele 7 și 8 
încep din momentul în care instituția a 
primit clarificările solicitate. 

(2) În cazul în care o cerere nu este 
suficient de precisă, instituția invită 
solicitantul în termen de 15 zile lucrătoare
să clarifice cererea și îl asistă în acest scop, 
de exemplu furnizându-i informațiile 
privind utilizarea registrelor publice de 
documente.

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Cererile de confirmare se soluționează 
cu promptitudine. În termen de 15 zile
lucrătoare de la înregistrarea cererii, 
instituția fie permite accesul la documentul 
solicitat și îl furnizează în același termen, 
în conformitate cu articolul 10, fie 
comunică, în scris, motivele respingerii 
totale sau parțiale a cererii. În cazul unei 
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respingeri în tot sau în parte a cererii, 
instituția informează solicitantul cu privire 
la căile de atac de care dispune.

respingeri în tot sau în parte a cererii, 
instituția informează solicitantul cu privire 
la căile de atac de care dispune.

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Regimul aplicabil documentelor sensibile
(1) Documentele sensibile sunt documente 
emise de instituții sau agențiile create de 
către acestea, de statele membre, de țările 
terțe sau de organizațiile internaționale, 
clasificate „TRÈS SECRET/TOP 
SECRET” (Strict secret), „SECRET” 
(Secret) sau „CONFIDENTIEL” 
(Confidențial) în temeiul normelor în 
vigoare în cadrul instituției în cauză, care 
protejează interesele fundamentale ale 
Uniunii Europene sau ale unuia sau mai 
multor state membre în domeniile definite 
la articolul 4 alineatul (1) litera (a) și, în 
special, în domeniile siguranței publice, 
apărării și chestiunilor militare.
(2) În cadrul procedurilor prevăzute la 
articolele 7 și 8, cererile de acces la 
documente sensibile sunt soluționate 
exclusiv de persoanele autorizate să ia 
cunoștință de conținutul acestor 
documente. Fără a aduce atingere 
articolului 11 alineatul (2), aceste 
persoane trebuie să precizeze informațiile 
care pot apărea în registrul public privind 
aceste documente sensibile.
(3) Documentele sensibile se înscriu în 
registru și se furnizează numai cu acordul 
autorității de origine.
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(4) Orice decizie a unei instituții de a 
refuza accesul la un document sensibil se 
întemeiază pe motive care nu aduc 
atingere intereselor protejate în 
conformitate cu articolul 4.
(5) Statele membre iau măsurile adecvate 
pentru a asigura, în cadrul soluționării 
cererilor privind documentele sensibile, 
respectarea principiilor enunțate de 
prezentul articol și la articolul 4.
(6) Normele instituțiilor cu privire la 
documentele sensibile sunt făcute publice.
(7) Comisia și Consiliul informează 
Parlamentul European cu privire la 
documentele sensibile în conformitate cu 
dispozițiile convenite între instituții.

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Solicitantului i se poate cere să achite o 
sumă de bani pentru producerea și 
trimiterea copiilor. Această sumă nu poate 
depăși costurile reale pentru producerea și 
trimiterea copiilor. Consultarea la fața 
locului sau în cazul în care numărul de 
copii nu depășește 20 de pagini A4, 
precum și accesul direct sub formă 
electronică sau prin intermediul registrului 
beneficiază de gratuitate.

(4) Solicitantului i se poate cere să achite o 
sumă de bani pentru producerea și 
trimiterea copiilor. Această sumă nu poate 
depăși costurile reale pentru producerea și 
trimiterea copiilor. Consultarea la fața 
locului sau în cazul în care numărul de 
copii nu depășește 20 de pagini A4, 
precum și accesul direct sub formă 
electronică sau prin intermediul registrului 
beneficiază de gratuitate. În cazul 
imprimatelor sau al documentelor în 
format electronic bazate pe informații 
existente în sistemele electronice de 
stocare, procesare și recuperare, costul 
real al căutării și recuperării 
documentului sau documentelor ar putea 
fi imputat de asemenea solicitantului. Nu 
se impută costuri suplimentare în cazul în 
care instituția a produs deja documentul 
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sau documentele în cauză. Solicitantul 
este informat în prealabil cu privire la 
suma percepută și metoda de calculare a 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu principiile 
enunțate în prezentul regulament, 
instituțiile convin asupra structurii 
și modului de prezentare a 
Jurnalului Oficial al Uniunii 
Europene, ținând seama de acordul 
interinstituțional preexistent.

(1) Se publică în Jurnalul Oficial, pe lângă 
actele prevăzute la articolul 254 alineatele 
(1) și (2) din Tratatul CE și la articolul 163 
alineatul (1) din Tratatul Euratom, sub 
rezerva articolelor 4 și 9 din prezentul 
regulament, următoarele documente:

Se publică în Jurnalul Oficial, pe lângă 
actele prevăzute la articolul 254 alineatele 
(1) și (2) din Tratatul CE și la articolul 163 
alineatul (1) din Tratatul Euratom, sub 
rezerva articolului 4 din prezentul 
regulament, următoarele documente:

(a) propunerile Comisiei;
(b) pozițiile comune adoptate de Consiliu 
în conformitate cu procedurile prevăzute la 
articolele 251 și 252 din Tratatul CE, 
precum și expunerea de motive și pozițiile 
adoptate de Parlamentul European în 
cadrul acestor proceduri;

(a) pozițiile comune adoptate de Consiliu 
în conformitate cu procedurile prevăzute la 
articolele 251 și 252 din Tratatul CE, 
precum și expunerea de motive și pozițiile 
adoptate de Parlamentul European în 
cadrul acestor proceduri;

(c) deciziile-cadru și deciziile prevăzute la 
articolul 34 alineatul (2) din Tratatul UE;

(b) directivele, altele decât cele prevăzute 
la articolul 254 alineatele (1) și (2) din 
Tratatul CE, deciziile, altele decât cele 
prevăzute la articolul 254 alineatul (1) din 
Tratatul CE, recomandările și avizele;

(d) convențiile stabilite de Consiliu în 
conformitate cu articolul 34 alineatul (2) 
din Tratatul UE;
(e) convențiile semnate între statele 
membre în temeiul articolului 293 din 

(c) convențiile semnate între statele 
membre în temeiul articolului 293 din 



PE415.164v02-00 42/49 PR\760804RO.doc

RO

Tratatul CE; Tratatul CE;
(f) acordurile internaționale încheiate de 
Comunitate sau în conformitate cu articolul 
24 din Tratatul UE.

(d) acordurile internaționale încheiate de 
Comunitate sau în conformitate cu articolul 
24 din Tratatul UE.

(2) Se publică în Jurnalul Oficial, în 
măsura posibilului, următoarele 
documente:
(a) inițiativele prezentate Consiliului de 
către un stat membru în temeiul 
articolului 67 alineatul (1) din Tratatul 
CE sau în conformitate cu articolul 34 
alineatul (2) din Tratatul UE;
(b) pozițiile comune prevăzute la articolul 
34 alineatul (2) din Tratatul UE;

(e) pozițiile comune prevăzute la articolul 
34 alineatul (2) din Tratatul UE;

(c) directivele, altele decât cele prevăzute 
la articolul 254 alineatele (1) și (2) din 
Tratatul CE, deciziile, altele decât cele 
prevăzute la articolul 254 alineatul (1) din 
Tratatul CE, recomandările și avizele.

(f) deciziile-cadru și deciziile prevăzute la 
articolul 34 alineatul (2) din Tratatul UE;

(g) convențiile stabilite de Consiliu în 
conformitate cu articolul 34 alineatul (2) 
din Tratatul UE.

(3) Fiecare instituție are libertatea de a-și 
defini în propriul regulament de 
procedură celelalte documente eventuale 
care trebuie publicate în Jurnalul Oficial.

(2) Fiecare instituție își exprimă acordul 
cu privire la modul în care celelalte 
instituții și organisme publică alte 
documente decât cele menționate mai sus.

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Responsabilul cu informațiile

(1) Fiecare direcție generală din cadrul 
fiecărei instituții numește un responsabil 
cu informațiile care răspunde de 
asigurarea respectării dispozițiilor 
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prezentului regulament și a bunelor 
practici administrative în cadrul direcției 
generale în cauză.
(2) Responsabilul cu informațiile 
stabilește ce informații trebuie furnizate 
publicului în ceea ce privește:
(a) punerea în aplicare a prezentului 
regulament
(b) bunele practici
și asigură diseminarea respectivelor 
informații într-o formă și o manieră 
corespunzătoare.
(3) Responsabilul cu informațiile 
analizează dacă serviciile din cadrul 
direcției generale de care acesta este 
răspunzător urmează bunele practici.
(4) Responsabilul cu informațiile poate 
redirecționa o persoană care solicită 
informații către o altă direcție generală în 
cazul în care informația solicitată nu 
intră în domeniul său de competență, ci în 
domeniul de competență al unei alte 
direcții generale din cadrul instituției sale, 
cu condiția să cunoască acest lucru.
(5) Atunci când este nevoie, responsabilul 
cu informațiile poate consulta 
Ombudsmanul European în ceea ce 
privește aplicarea corectă și 
corespunzătoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 14b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14b
Sancțiuni

Orice neîndeplinire a obligațiilor 



PE415.164v02-00 44/49 PR\760804RO.doc

RO

prevăzute de prezentul regulament, fie 
aceasta intenționată sau din neglijență, 
atrage după sine sancțiuni disciplinare 
asupra funcționarului sau agentului 
instituției, conform normelor și 
procedurilor prevăzute în Statutul 
funcționarilor Comunităților Europene și 
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai 
Comunităților Europene și în 
regulamentele interne ale instituțiilor.

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Practica administrativă în cadrul 
instituțiilor

Practica de transparență administrativă în 
cadrul instituțiilor

Or. en

Amendamentul 60

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin aplicarea prezentului 
regulament, instituțiile convin asupra 
unor reguli comune privind modul în care 
se execută procedurile administrative și 
modul în care ar trebui depuse, 
clasificate, declasificate, înregistrate și 
diseminate  documentele administrative în 
cadrul instituțiilor UE și în afara 
acestora, pentru a garanta aplicarea 
coerentă și eficace a principiilor 
transparenței și bunei administrări. 
Instituțiile care desfășoară activități 
nelegislative înregistrează toate 
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documentele primite de orice parte 
interesată. 

Or. en

Amendamentul 61

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Instituțiile informează cetățenii, într-
o manieră corectă și transparentă, cu 
privire la organigramele lor, indicând 
competențele fiecărei unități interne, 
fluxul de muncă intern și termenele limită 
orientative pentru procedurile care intră 
în domeniul lor de competență, precum și 
serviciile cărora cetățenii li se pot adresa 
pentru a obține ajutor, informații sau 
soluții administrative.

Or. en

Amendamentul 62

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Numele, titlurile și funcțiile celor 
care dețin o funcție publică, ale 
funcționarilor publici și ale 
reprezentanților grupurilor de interese, 
atunci când sunt legate de activitatea lor 
profesională, se divulgă, cu excepția 
cazului în care divulgarea ar afecta viața 
privată sau integritatea persoanei în 
cauză.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

În calitate de raportor pentru propunerea de revizuire a Regulamentului 1049/2001, propun 
unele modificări esențiale ale propunerii Comisiei Europene prezentate la 30 aprilie 2008. 
Când actualul regulament a intrat în vigoare în 2001, am fost de asemenea raportorul 
responsabil de acest dosar. 

În 2006, am redactat o rezoluție a Parlamentului European, aprobată unanim de deputații în 
Parlamentul European, care conținea o listă de recomandări pentru îmbunătățirea actualului 
regulament.

În acest context, atunci când Comisia și-a prezentat propunerea de revizuire în 2008, aveam 
așteptări foarte mari în ceea ce privește modul în care ar putea fi îmbunătățite normele privind 
accesul public la documentele UE.

Cu toate acestea, în ciuda introducerii în propunere a unor modificări pozitive care sunt clar
justificabile, precum extinderea grupului de beneficiari ai regulamentului și conformitatea cu 
Convenția de la Aarhus, alte modificări reprezintă, în opinia mea, un pas înapoi în privința 
transparenței, în special dacă ținem seama de faptul că majoritatea solicitărilor din 2006 ale 
Parlamentului European nu au fost luate în considerare.

Consider că noi, în calitate de legiuitori, trebuie să profităm de această ocazie oferită de 
revizuirea Regulamentului 1049/2001, pentru a încerca să transformăm acest regulament 
într-un cadru juridic adevărat și unic pentru reglementarea accesului public la toate 
documentele și informațiile tratate de instituțiile și organele UE, având mereu în vedere faptul 
că utilizatorii finali sunt cetățenii. Este datoria și obligația noastră de a asigura că acest acces 
are loc cât mai simplu și ușor. 

De asemenea, trebuie să profităm de această ocazie pentru a încerca să ordonăm diferitele 
dispoziții într-un mod mai coerent și mai rațional, astfel încât instituțiile să poată în sfârșit să 
coopereze în vederea definirii unor norme și orientări comune privind modul de tratare a 
diferitelor tipuri de documente. Nu pornim de la zero, deoarece există deja numeroase 
inițiative care, pe baza unor instrumente legislative fără caracter obligatoriu, urmăresc același 
obiectiv. Instrumente precum Jurnalul Oficial, sistemul Celex sau diferitele acorduri 
interinstituționale privind codificarea, redactarea textelor legislative, urmăresc același obiectiv 
de a face procesul decizional european mai ușor de înțeles.

Când mă refer la procesul decizional european, consider că acesta ar trebui extins pentru a 
include normele de punere în aplicare naționale, deoarece acestea sunt textele care afectează 
într-adevăr cetățenii europeni.
Abordarea mea va fi mult mai ambițioasă decât propunerea Comisiei și, probabil, decât 
disponibilitatea Consiliului. Raportul meu se bazează pe experiențele noastre comune, 
partajând cât mai mult posibil, într-o perspectivă interinstituțională, sarcinile și competențele 
noastre conferite prin tratate.

În acest context, încerc să completez lipsa unor norme comune privind „informațiile 
clasificate” (așa-numitele documente sensibile menționate în actualul regulament 1049/2001), 
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reluând la nivelul regulamentului unele bune principii provenite din normele interne de 
securitate ale Consiliului și Comisiei, în măsura în care acestea pot fi aplicabile și unui organ 
parlamentar.
O a doua provocare a reprezentat-o realizarea unei distincții între transparența legislativă și 
cea administrativă, profitând de această ocazie pentru a detalia unele principii ale bunei 
administrări și ale transparenței, astfel cum se prevede la articolul 41 din Carta drepturilor 
fundamentale a UE.

În mod similar, ar trebui să conferim organismelor independente, precum Ombudsmanul 
European și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, competența de a ajuta instituțiile 
în vederea realizării unei reforme a procedurilor lor interne. Cum instituțiile au deja 
responsabili cu protecția datelor, este în spiritul regulamentului să se numească în fiecare 
unitate organizațională, cum ar fi direcțiile generale, un responsabil cu informațiile care ar 
putea fi interlocutorul cetățenilor, respectiv al altor unități administrative care se ocupă de 
documentele instituțiilor. Transparența nu este doar un atribut, ci un principiu pe care ar trebui 
să se bazeze toate procedurile instituțiilor.

Efectele asupra sarcinilor funcționarilor de a redacta, înregistra, negocia, clasifica și arhiva 
documente UE ar trebui armonizate, protejând în același timp eficiența și transparența 
instituțiilor UE.

Trebuie să răspundem cât mai rapid posibil solicitărilor tot mai numeroase din partea 
cetățenilor europeni, dar și ale instituțiilor naționale și ale autorităților regionale, în primul 
rând parlamentele naționale, fără a pierde din vedere ratificarea mult așteptată a Tratatului de 
la Lisabona.  

Un calendar rezonabil ar fi ca Parlamentul să adopte prima lectură la începutul lui martie, 
solicitând Comisiei să își modifice propunerea și să negocieze o posibilă poziție comună cu 
Consiliul, în timpul președinției suedeze. Dacă între timp se constată că Tratatul de la 
Lisabona ar putea intra în vigoare, va fi destul de ușor ca, pe baza lucrărilor efectuate deja, să 
se actualizeze un nou text care ar putea fi finalizat imediat după intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona (astfel cum s-a întâmplat în cazul regulamentului OLAF imediat 
după intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht).

Am decis să prezint o serie de modificări referitoare la următoarele aspecte:

 separarea beneficiarilor de domeniul de aplicare al prezentului regulament;
 la articolul care cuprinde definițiile, am decis să reintroduc vechea definiție a 

documentului care există în actualul regulament, deoarece aceasta pare mai 
cuprinzătoare și am modificat, pentru claritate, definiția bazei de date, printr-o referire 
la informațiile cuprinse în acele baze de date care ar trebui de asemenea puse la 
dispoziția publicului, la cerere; instituțiile prevăd instrumente specifice pentru a pune 
la dispoziție aceste informații;

 am introdus, de asemenea, noi definiții pentru documentele clasificate, legislative și 
administrative, respectiv arhive și arhive istorice; 

 am modificat articolul privind excepțiile, efectuând o distincție între protecția 
intereselor publice și private;
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 am încercat, de asemenea, să precizez regimul care să se aplice documentelor unor 
terțe părți, aspect care de obicei a cauzat multe probleme în instituții;

 am modificat de asemenea articolul privind documentele care se publică în Jurnalul 
Oficial al UE;

 am introdus un amendament privind rolul și responsabilitatea responsabilului cu 
informațiile menționat mai sus, consolidând rolul Ombudsmanului European ca punct 
de referință pentru responsabilii cu informațiile din instituții, pe care aceștia l-ar putea 
consulta în caz de îndoieli;

 în fine, am introdus un amendament privind sancțiunile care se aplică pentru 
nerespectarea prezentului regulament.

Scopul meu este bineînțeles să modific prezentul regulament pentru a spori transparența, fără 
a face acest instrument prea specific și dificil de aplicat. Prin urmare, m-am concentrat asupra 
principiilor generale care mai lipseau din actualul regulament în ceea ce privește activitățile 
legislative și administrative ale instituțiilor. În același timp, sper ca acest instrument să fie 
utilizat pentru îmbunătățirea practicilor instituțiilor, învățând de pe urma experiențelor din 
trecut, care mi-au servit ca principală sursă de inspirație la redactarea amendamentelor.
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