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Pozměňovací návrh 9
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Co se týče zpřístupňování osobních 
údajů, měl by se jasně stanovit vztah mezi 
tímto nařízením a nařízením (ES) č. 
45/2001 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
orgány a institucemi Společenství a o 
volném pohybu těchto údajů.

(10) S osobními údaji by orgány 
a instituce Unie měly zacházet zcela 
v souladu s právy osob, kterých se tyto 
údaje týkají, podle nařízení (ES)
č. 45/2001 Evropského Parlamentu a 
Rady ze dne 18. prosince 2000 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12 a) Dokumenty vztahující se 
k nelegislativním postupům, jako jsou 
dokumenty vedoucí k přijetí závazných 
opatření, jež nemají obecnou působnost, 
nebo závěrů, doporučení či usnesení, by 
měly být snadno přístupné v souladu se 
zásadou řádné správy stanovenou 
v článku 41 Listiny a současně by měla 
být zajištěna účinnost rozhodovacího 
procesu orgánů, ochrana legitimních 
soukromých zájmů, například v případech 
souvisejících s právem hospodářské 
soutěže a antimonopolním právem či při 
zadávání veřejných zakázek a ve 
výběrových řízeních, i práva osob, kterých 
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se tyto údaje týkají.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zásadě by měly být veřejnosti 
přístupné všechny dokumenty orgánů. Je
však třeba chránit některé veřejné a 
soukromé zájmy prostřednictvím výjimek.
Orgány by měly mít právo chránit své 
vnitřní konzultace a porady tam, kde je to 
třeba k zabezpečení jejich způsobilosti 
provádět své úkoly. Při posuzování 
výjimek by měly orgány ve všech 
oblastech činnosti Unie brát v úvahu 
zásady právních předpisů Společenství o 
ochraně osobních údajů.

(17) V zásadě by měly být všechny 
dokumenty orgánů vztahující se k jejich 
činnosti zaregistrovány a měly by být 
přístupné veřejnosti. Aniž je však dotčena 
kontrola ze strany Evropského 
parlamentu, přístup k celému dokumentu 
nebo k jeho části by mohl být z důvodu 
ochrany veřejných či soukromých zájmů 
odepřen, neboť orgány mají právo chránit 
své vnitřní konzultace a porady tam, kde je 
to třeba k zabezpečení jejich způsobilosti 
provádět své úkoly.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka) , který orgán vytvoří a formálně 
jej zašle jednomu nebo několika 
příjemcům, nebo který jiným způsobem 
zaregistruje, nebo který orgán obdrží; 
údaje obsažené v elektronických systémech 

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka), který je jménem orgánu 
vytvořen a formálně zaslán jednomu nebo 
několika příjemcům, nebo který je jiným 
způsobem zaregistrován, nebo který orgán 
obdrží a jenž se týká záležitostí spadajících 
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k ukládání, zpracování a sběru dat se 
považují za dokumenty, pokud je lze 
zpracovat formou výtisku nebo kopie v 
elektronickém formátu pomocí dostupných 
nástrojů pro využívání systému  ;

do působnosti Evropské unie; údaje 
obsažené v elektronických systémech k 
ukládání, zpracování a sběru dat se 
považují za dokumenty, pokud je lze 
zpracovat formou výtisku nebo kopie v 
elektronickém formátu pomocí dostupných 
nástrojů pro využívání systému  ;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgány odepřou přístup k dokumentu, 
pokud by zpřístupnění vedlo k porušení 
ochrany:

2. Orgány odepřou přístup k dokumentu, 
pokud by zpřístupnění vedlo k porušení 
ochrany veřejného nebo soukromého 
zájmu, jak je stanoveno v nařízení (ES) 
č. 45/2001, pokud jde o:

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dokumenty související se záležitostí, v 
jejímž případě nebylo přijato rozhodnutí;

a) dokumenty související se záležitostí, v 
jejímž případě nebylo přijato rozhodnutí a 
u které by zpřístupnění mohlo výsledek 
rozhodnutí ovlivnit;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 15
Enrique Guerrero Salom

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výjimky podle odstavce 2 a 3 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Pokud jde o odst. 2 písm. a), 
má se za to, že převažující veřejný zájem 
na zpřístupnění existuje v případě, kdy se 
požadované informace týkají emisí do 
životního prostředí.

4. Výjimky podle odstavce 2 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Při posuzování veřejného 
zájmu na zpřístupnění je zvláštní význam 
přikládán skutečnosti, že se požadované 
dokumenty týkají ochrany základních 
práv, ochrany životního prostředí nebo 
práva na život ve zdravém životním 
prostředí.

Or. es

Odůvodnění

Vložení „životního prostředí“. Právo na život ve zdravém životním prostředí nelze ztotožňovat 
s ochranou životního prostředí.

Pozměňovací návrh 16
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výjimky podle odstavce 2 a 3 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Pokud jde o odst. 2 písm. a), 
má se za to, že převažující veřejný zájem 
na zpřístupnění existuje v případě, kdy se
požadované informace týkají emisí do 
životního prostředí.

4. Výjimky podle odstavce 2 a 3 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění existuje v případě, kdy byly
požadované dokumenty vytvořeny nebo 
obdrženy v rámci procesu přijímání 
legislativních aktů Unie nebo 
nelegislativních aktů obecného významu.
Při posuzování veřejného zájmu na 
zpřístupnění je zvláštní význam přikládán 
skutečnosti, že se požadované dokumenty 
týkají základních práv nebo práva na život 
ve zdravém životním prostředí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 17
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jména, tituly a funkce osob 
zastávajících veřejnou funkci, úředníků a 
zástupců zájmových skupin v souvislosti s 
jejich profesní činností se zveřejňují 
kromě případu, kdyby jejich zveřejnění s 
ohledem na zvláštní okolnosti dotyčné 
osoby nepříznivě ovlivnilo. Ostatní osobní 
údaje se zveřejňují v souladu s 
podmínkami souvisejícími se zákonným 
zpracováním takových údajů, které 
stanoví právní předpisy ES o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů.

5. Osobní údaje se nezveřejní, pokud by 
takové zveřejnění poškodilo soukromí 
nebo integritu dotčené osoby. K takovému 
poškození nedojde:

– vztahují-li se údaje výhradně 
k profesním činnostem dotčené osoby, 
pokud vzhledem ke konkrétním 
okolnostem neexistuje důvod 
předpokládat, že by zveřejnění mělo na 
tuto osobu nepříznivý dopad;
– vztahují-li se údaje výhradně k veřejně 
činné osobě, pokud vzhledem ke 
konkrétním okolnostem neexistuje důvod 
předpokládat, že by zveřejnění mělo 
nepříznivý dopad na tuto osobu nebo jiné 
osoby s ní spojené;
– pokud již údaje byly se souhlasem 
dotčené osoby zveřejněny.
Osobní údaje se nicméně zveřejní, pokud 
převažující veřejný zájem zveřejnění 
vyžaduje. V takovém případě musí orgán, 
instituce či jiný subjekt veřejný zájem 
blíže určit a uvést důvody, proč v tomto 
konkrétním případě veřejný zájem 
převažuje nad zájmy dotčené osoby.
Odmítne-li orgán, instituce či jiný subjekt 
přístup k dokumentu na základě tohoto 
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odstavce, zváží, zda je možné povolit 
k tomuto dokumentu částečný přístup.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise plně nezohledňuje potřebu správné vyváženosti mezi příslušnými základními 
právy.

Pozměňovací návrh 18
Enrique Guerrero Salom

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U dokumentů třetích osob konzultuje 
orgán třetí osobu pro posouzení, zda má 
uplatnit výjimku uvedenou v článku 4, 
není-li zřejmé, zda dokument má nebo 
nemá být zpřístupněn.

1. Orgány, instituce či jiné subjekty 
zpřístupní dokumenty třetích osob. 
Konzultace s původcem dokumentu není 
potřebná, pokud je zřejmé, že se na 
dokument vztahuje některá z výjimek 
stanovených v tomto nařízení. Třetí osoba 
je konzultována, jestliže si tato osoba při 
odevzdání dokumentu vyžádala, aby s ním 
při posuzování, zda se má uplatnit výjimka 
podle tohoto nařízení, bylo nakládáno 
zvláštním způsobem.

Or. es

Odůvodnění

Aclaración linguística: "En el momento de entregar el documento" hay una falta de 
clarificación lingüística.¿Se refiere a "el momento en que el tercero entrega el documento a 
las instituciones, órganos u organismos"? ¿o a "el momento en que las instituciones, órganos 
u organismos entregan el documento del tercero al solicitante".

Si se trata del primer caso, el momento en que el tercero entrega el documento a las 
instituciones, órganos u organismos, se necesita una aclaración lingüística en la enmienda de 
Cashman,

Si se trata del segundo caso, el momento en que las instituciones, órganos u organismos 
entregan el documento del tercero al solicitante, se opta por cambiar la frase de la enmienda 
a "si en el momento de pedirlo el documento al solicitante, éstos [los terceros] han 
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solicitado que sea tratado de una manera específica". La idea es que si se hace en el 
momento de entregarlo, la institución pierde legitimidad. Es un acto expost, después de que la 
institución, órgano u organismo haya autorizado la entrega del documento, si el tercero pide 
que se aplique una de las excepciones, entonces el acto perdería legitimidad. Por ello, es 
mejor que el tercero se pronuncie antes de la entrega del documento; es decir, cuando éste se 
pida.

Pozměňovací návrh 19
Enrique Guerrero Salom

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Každý orgán jmenuje osobu 
odpovědnou za kontrolu řádného 
dodržování všech lhůt stanovených 
v tomto článku.

Or. es

Odůvodnění

Veřejný ochránce práv doporučil, aby byla vytvořena pozice „úředníka pro poskytování 
informací“, který bude odpovídat za dodržování stanovených lhůt.

Pozměňovací návrh 20
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a 

Nová žádost

Jestliže si žadatel po obdržení informací 
přeje od orgánů získat nové dokumenty, 
bude s touto žádostí zacházeno jako 
s novou žádostí v souladu s články 7 a 8. 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Enrique Guerrero Salom

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dokumenty vytvořené nebo obdržené v 
průběhu procesu přijímání legislativních
aktů EU  nebo nelegislativních akty 
obecného významu jsou  s výhradou 
článků 4 a 9 veřejnosti  přímo přístupné.

1. Orgány, instituce či jiné subjekty 
veřejnosti – a v souladu se zásadou 
loajální spolupráce rovněž sobě navzájem 
– dokumenty přímo zpřístupní 
v elektronické formě nebo prostřednictvím 
rejstříků, a to zejména dokumenty 
vytvořené nebo obdržené v průběhu 
procesu přijímání legislativních aktů 
Evropské unie nebo nelegislativních aktů 
obecného významu.

Or. es

Odůvodnění

Má-li být k dokumentům zajištěn rychlý a co nejefektivnější přístup, je třeba poskytovat je 
v elektronické formě. Bylo přidáno: „– a v souladu se zásadou loajální spolupráce rovněž 
sobě navzájem –“, neboť výraz „veřejnosti“ se jevil jako nedostatečný. Je vhodné zařadit 
pozměňovací návrh pana Cashmana s touto drobnou změnou.


