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Τροπολογία 9
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση 
προσωπικών δεδομένων, πρέπει να
καθιερωθεί σαφής σχέση μεταξύ του 
παρόντος κανονισμού και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα κοινοτικά θεσμικά 
όργανα και τους κοινοτικούς φορείς, και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών.

(10) Τα θεσμικά όργανα και οι φορείς της 
ΕΕ πρέπει να χειρίζονται τα προσωπικά 
δεδομένα σεβόμενα πλήρως τα 
δικαιώματα των προσώπων τα οποία 
αφορούν τα δεδομένα, όπως προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000,
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
κοινοτικά θεσμικά όργανα και τους 
κοινοτικούς φορείς και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 10
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Τα έγγραφα τα σχετικά με μη 
νομοθετικές διαδικασίες, όπως αυτές που 
στοχεύουν στη έγκριση δεσμευτικών 
μέτρων με ειδικό  πεδίο εφαρμογής ή  
πορίσματα, συστάσεις ή ψηφίσματα, 
πρέπει να είναι ευκόλως προσβάσιμα 
σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
διοίκησης, βάσει του άρθρου 41 του 
Χάρτη, και να διασφαλίζουν συγχρόνως 
την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων των θεσμικών 
οργάνων, την προστασία των νόμιμων 
ιδιωτικών συμφερόντων, π.χ. όσον αφορά 
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το δίκαιο του ανταγωνισμού και τις 
υποθέσεις περιορισμών του 
ανταγωνισμού και τις διαδικασίες 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και 
πρόσληψης, καθώς επίσης και τα 
ατομικά δικαιώματα των υποκειμένων 
των δεδομένων, καθώς και τα 
δικαιώματα των προσώπων τα οποία 
αφορούν τα δεδομένα αυτά.

Or. fr

Τροπολογία 11
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 ) Κατ' αρχήν, θα πρέπει να δοθεί στο 
κοινό πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα των 
θεσμικών οργάνων. Εντούτοις, ορισμένα 
δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα θα 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
εξαιρέσεων. Θα πρέπει να επιτραπεί στα
θεσμικά όργανα να προστατεύουν τις 
εσωτερικές γνωμοδοτήσεις και 
διαβουλεύσεις τους όταν κρίνεται 
απαραίτητο να προστατευθεί η δυνατότητα 
λειτουργίας τους. Για τον καθορισμό των 
εξαιρέσεων, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της 
κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων 
της Ένωσης.

(17 ) Κατ' αρχήν, όλα τα έγγραφα των 
θεσμικών οργάνων που έχουν σχέση με 
τις δραστηριότητές τους θα πρέπει να
είναι καταχωρημένα  και να δοθεί στο 
κοινό πρόσβαση σε αυτά.  Εντούτοις, με 
την επιφύλαξη του ελέγχου που διενεργεί 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόσβαση 
στο σύνολο των εγγράφων ή σε τμήμα 
αυτών μπορεί να μην επιτραπεί για λόγους 
προστασίας δημόσιων και ιδιωτικών 
συμφερόντων, δεδομένου ότι τα θεσμικά 
όργανα δικαιούνται να προστατεύουν τις 
εσωτερικές γνωμοδοτήσεις και 
διαβουλεύσεις τους όταν κρίνεται 
απαραίτητο να προστατευθεί η δυνατότητα 
λειτουργίας τους.

Or. fr
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Τροπολογία 12
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «έγγραφο»: οποιοδήποτε περιεχόμενο 
ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν 
υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή 
αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή 
με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική 
εγγραφή) που συντάσσεται από θεσμικό 
όργανο και διαβιβάζεται επίσημα σε έναν ή 
περισσότερους αποδέκτες ή καταγράφεται 
με άλλο τρόπο, ή που λαμβάνεται από ένα 
θεσμικό όργανο· τα δεδομένα που 
περιέχουν συστήματα ηλεκτρονικής 
αποθήκευσης, επεξεργασίας και
ανάκτησης δεδομένων θεωρούνται 
έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε 
εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με 
τη βοήθεια των διαθέσιμων εργαλείων του 
λειτουργικού συστήματος,

α) «έγγραφο»:  οποιοδήποτε περιεχόμενο 
ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν 
υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή 
αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή 
με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική 
εγγραφή) που συντάσσεται εξ ονόματος 
θεσμικού οργάνου και διαβιβάζεται 
επίσημα σε έναν ή περισσότερους 
αποδέκτες ή καταγράφεται με άλλο τρόπο, 
ή που λαμβάνεται από ένα θεσμικό 
όργανο, αφορά δε θέμα που εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης•  
τα δεδομένα που περιέχουν συστήματα 
ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας 
και ανάκτησης δεδομένων θεωρούνται 
έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε 
εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με 
τη βοήθεια των διαθέσιμων εργαλείων του 
λειτουργικού συστήματος,

Or. fr

Τροπολογία 13
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την 
πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η 
γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την 
προστασία:

2. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την 
πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η 
γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την 
προστασία δημόσιου ή ιδιωτικού 
συμφέροντος, όπως ακριβώς προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, 
σχετικά με:
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Τροπολογία 14
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το 
οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση·

α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το 
οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση και 
η γνωστοποίηση του οποίου θα μπορούσε 
να επηρεάσει το αποτέλεσμα της 
απόφασης·

Or. fr

Τροπολογία 15
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο 
αν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. Όσον αφορά την 
παράγραφο 2 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών, όταν οι ζητούμενες 
πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο
περιβάλλον.

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2) εφαρμόζονται μόνο αν 
υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. Κατά τη στάθμιση του 
δημοσίου συμφέροντος στη 
γνωστοποίηση, ιδιαίτερο βάρος δίδεται 
στο γεγονός ότι τα αιτηθέντα έγγραφα 
αφορούν την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος ή το 
δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθούν οι λέξεις "του περιβάλλοντος". Για να υπάρξει υγιής διαβίωση σε υγιές 
περιβάλλον πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς το περιβάλλον.
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Τροπολογία 16
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο 
αν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. Όσον αφορά την 
παράγραφο 2 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών, όταν οι ζητούμενες 
πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο
περιβάλλον.

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο 
αν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. Η γνωστοποίηση 
παρουσιάζει δημόσιο συμφέρον όταν τα 
αιτηθέντα έγγραφα συντάχθηκαν ή 
παραλήφθηκαν βάσει διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην έγκριση νομοθετικών 
πράξεων της Ένωσης ή μη νομοθετικών 
πράξεων γενικής εφαρμογής. Για την 
αξιολόγηση του δημόσιου συμφέροντος 
της γνωστοποίησης, αποδίδεται ιδιαίτερη 
σημασία στο γεγονός ότι τα αιτηθέντα 
έγγραφα αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα 
ή το δικαίωμα διαβίωσης σε ένα υγιές
περιβάλλον.

Or. fr

Τροπολογία 17
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ονόματα, οι τίτλοι και τα 
καθήκοντα των ασκούντων δημόσια 
λειτουργήματα, των δημόσιων 
υπαλλήλων και των εκπροσώπων ομάδων 
συμφερόντων, κατά την άσκηση των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, 
δημοσιοποιούνται εκτός αν, λόγω 
ιδιαίτερων περιστάσεων, η 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών 
μπορεί να θίξει τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα. Τα διάφορα άλλα δεδομένα 

5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
δεν δημοσιοποιούνται εάν κριθεί ότι η εν 
λόγω δημοσιοποίηση θα έβλαπτε την 
ιδιωτική ζωή ή την ακεραιότητα του 
ενδιαφερομένου. Τέτοια βλάβη δεν 
προκύπτει:
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προσωπικού χαρακτήρα δημοσιοποιούνται
σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη 
νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων 
αυτών, οι οποίο καθορίζονται από την 
κοινοτική νομοθεσία για την προστασία 
των φυσικών προσώπων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

– εάν τα δεδομένα αναφέρονται 
αποκλειστικά στις επαγγελματικές 
δραστηριότητες του ενδιαφερομένου, 
εκτός εάν, δεδομένων των ιδιαίτερων 
συνθηκών, υπάρχει λόγος να θεωρήσουμε 
ότι η δημοσιοποίηση θα επηρεάσει 
αρνητικά το πρόσωπο αυτό·
– εάν τα δεδομένα αφορούν αποκλειστικά 
δημόσιο πρόσωπο, εκτός εάν, δεδομένων 
των ιδιαίτερων συνθηκών, υπάρχει λόγος 
να θεωρήσουμε ότι η δημοσιοποίηση θα 
επηρεάσει αρνητικά το πρόσωπο αυτό ή 
άλλα πρόσωπα που σχετίζονται μαζί του·
– εάν τα δεδομένα έχουν ήδη 
δημοσιοποιηθεί με συναίνεση του 
ενδιαφερομένου.
Τα προσωπικά δεδομένα 
δημοσιοποιούνται πάντως εάν υπερισχύον 
δημόσιο συμφέρον επιβάλλει τη 
δημοσιοποίηση. Στις περιπτώσεις αυτές, 
το θεσμικό όργανο, τα λοιπά όργανα ή 
οργανισμοί θα πρέπει να προσδιορίσουν 
το δημόσιο συμφέρον. Αιτιολογούν τους 
λόγους για τους οποίους, στη 
συγκεκριμένη υπόθεση, το δημόσιο 
συμφέρον είναι σημαντικότερο από τα 
συμφέροντα του ενδιαφερομένου.
Όποτε ένα θεσμικό όργανο, λοιπά όργανα, 
υπηρεσίες ή οργανισμοί αρνούνται την 
πρόσβαση σε κάποιο έγγραφο δυνάμει της 
παραγράφου αυτής, εξετάζουν τη 
δυνατότητα μερικής πρόσβασης στο εν 
λόγω έγγραφο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν ικανοποιεί την ανάγκη επίτευξης ορθής ισορροπίας μεταξύ των 
διακυβευόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 18
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων, το 
θεσμικό όργανο διαβουλεύεται με τον 
τρίτο προκειμένου να εκτιμήσει κατά 
πόσον μπορεί να εφαρμοσθεί η εξαίρεση 
που αναφέρεται  στο άρθρο 4, εκτός εάν 
είναι σαφές ότι το έγγραφο θα 
δημοσιοποιηθεί ή όχι.

1. Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων, τα 
έγγραφα πρέπει να δημοσιοποιούνται από 
τα θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες ή 
οργανισμούς. Δεν απαιτείται διαβούλευση 
με τον συντάκτη όταν είναι προφανής η 
εφαρμογής κάποιας από τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται από τον παρόντα 
κανονισμό. Διαβούλευση με τρίτους 
πραγματοποιείται όταν οι τρίτοι έχουν 
ζητήσει ο χειρισμός του εγγράφου αυτού 
να γίνει με ιδιαίτερο τρόπο, προκειμένου 
να εκτιμηθεί κατά πόσον μπορεί να 
εφαρμοσθεί η εξαίρεση που προβλέπεται 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

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 
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 
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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.

Τροπολογία 19
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Κάθε θεσμικό όργανο ορίζει κάποιον 
υπεύθυνο για να ελέγχει ότι τηρούνται 
δεόντως όλες προθεσμίες που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο Διαμεσολαβητής συνέστησε τη δημιουργία έναν "υπεύθυνο πληροφόρησης" που να φροντίζει 
για την τήρηση των ταχθεισών προθεσμιών.

Τροπολογία 20
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8a 

Νέα αίτηση

Εάν, μετά την παροχή των πληροφοριών 
στον αιτούντα, εκείνος επιθυμεί να λάβει 
από  τα θεσμικά όργανα, το θέμα 
εξετάζεται ως νέα αίτηση σύμφωνα με τα 
άρθρα 7 και8. 

Or. fr
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9, 
παρέχεται άμεση πρόσβαση του κοινού
στα έγγραφα που συντάχθηκαν ή 
παραλήφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών 
για την έγκριση κοινοτικών νομοθετικών 
πράξεων ή μη νομοθετικών πράξεων 
γενικής εφαρμογής .

1. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή 
οργανισμοί διαθέτουν τα έγγραφα στην
άμεση πρόσβαση του κοινού και των 
οργάνων - με βάση την αρχή της 
εμπιστευτικής συνεργασίας - σε 
ηλεκτρονική μορφή ή μέσω μητρώων, 
ιδίως τα έγγραφα που συντάχθηκαν ή 
παραλήφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών 
για την έγκριση κοινοτικών νομοθετικών 
πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μη 
νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση σε έγγραφα είναι ανάγκη να 
δίνονται σε ηλεκτρονική μορφή. Προσθήκη: "και των οργάνων - με βάση την αρχή της 
εμπιστευτικής συνεργασίας -".  Μόνο η λέξη του "κοινού" φαίνεται ανεπαρκής. Κρίνεται 
σκόπιμο να συμπεριληφθεί η τροπολογία του κ. Cashman με αυτή την μικρή τροποποίηση.


