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Muudatusettepanek 9
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Mis puutub isikuandmete 
avalikustamisse, siis tuleks luua selge seos 
käesoleva määruse ja määruse (EÜ) nr 
45/2001 (üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta) vahel.

(10) Liidu institutsioonid ja organid 
peaksid käsitlema isikuandmeid, järgides 
täielikult andmesubjektide õigusi, nagu
need on määratletud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta 
määruses (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
ühenduse institutsioonides ja asutustes ning 
selliste andmete vaba liikumise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Õigusloomega mitteseotud 
menetluste dokumendid, nt siduvad 
meetmed mida ei kohaldata üldiselt, või 
järeldused, soovitused ja resolutsioonid, 
peaksid olema kergesti kättesaadavad 
vastavalt harta artiklis 41 sätestatud hea 
halduse põhimõttele, nii et samal ajal 
oleks tagatud institutsiooni 
otsustusprotsessi tõhusus, õigustatud 
erahuvide kaitse nt konkurentsiõiguses, 
kartellijuhtumite ning hanke- ja 
valikumenetluste puhul, ning 
andmesubjektide konkreetsed õigused 
määruse (EÜ) nr 45/2001 kohaselt.

Or. fr
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Muudatusettepanek 11
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 ) Põhimõtteliselt peaksid kõik 
institutsioonide dokumendid olema 
üldsusele kättesaadavad. Tuleks siiski teha 
erandeid, et kaitsta teatavaid üldisi ja 
erahuve. Institutsioonidel peaks olema
õigus kaitsta vajaduse korral oma 
sisenõupidamisi ja -arutelusid, et tagada 
võime täita oma ülesandeid. Erandite 
hindamisel peaksid institutsioonid kõigil 
liidu tegevusaladel võtma arvesse 
ühenduse õigusaktides sisalduvaid 
põhimõtteid isikuandmete kaitse kohta.

(17 ) Põhimõtteliselt peaksid kõik 
institutsioonide tegevusega seotud
dokumendid olema registreeritud ja
üldsusele kättesaadavad. Ilma et see 
piiraks Euroopa Parlamendi järelevalvet, 
võib siiski keelduda kogu dokumendile või 
osale sellest juurdepääsu lubamast üldiste 
ja erahuvide kaitsmise põhjusel, sest
institutsioonidel on õigus kaitsta vajaduse
korral oma sisenõupidamisi ja -arutelusid, 
et tagada võime täita oma ülesandeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena) , mille 
institutsioon on ametlikult koostanud ja 
ühele või mitmele saajale edastanud või 
muul viisil registreerinud või 
mille institutsioon on saanud; 
elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus-
või päringusüsteemis olevad andmed on 
dokumendid, kui neist saab sealt süsteemi 
vahendite abil väljatrüki või elektroonilises 
vormis koopia teha;

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena) , mille 
institutsioon on oma nimel ametlikult 
koostanud ja ühele või mitmele saajale 
edastanud või muul viisil registreerinud või 
mille institutsioon on saanud küsimuses, 
mis kuulub Euroopa Liidu vastutusalasse; 
elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus-
või päringusüsteemis olevad andmed on 
dokumendid, kui neist saab sealt süsteemi 
vahendite abil väljatrüki või elektroonilises 
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vormis koopia teha;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Institutsioonid keelavad juurdepääsu 
dokumentidele, mille avaldamine 
kahjustaks:

2. Institutsioonid keelavad juurdepääsu 
dokumentidele, mille avaldamine 
kahjustaks määruses (EÜ) nr 45/2001 
sätestatud avalikke või erahuve seoses:

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) dokumendid, mis käsitlevad küsimust, 
milles ei ole veel otsust tehtud;

a) dokumendid, mis käsitlevad küsimust, 
milles ei ole veel otsust tehtud ning mille 
puhul avaldamine võib otsuse 
vastuvõtmist mõjutada;

Or. fr
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Muudatusettepanek 15
Enrique Guerrero Salom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 2 ja 3 sätestatud erandeid ei 
kohaldata juhul, kui avaldamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve. Lõike 2 punkti a 
kohaldamisel loetakse avaldamist 
ülekaalukaid üldisi huve teenivaks, kui
taotletud teave on seotud heidetega 
keskkonda.

4. Lõikes 2 sätestatud erandeid ei kohaldata 
juhul, kui avaldamine teenib ülekaalukaid 
üldisi huve. Avaldamise üldiste huvide 
kaalumisel on olulise tähtsusega asjaolu, 
et taotletud dokumendid on seotud
põhiõiguste kaitsega, keskkonnakaitsega 
või õigusega elada tervislikus keskkonnas.

Or. es

Selgitus

Keskkonnakaitse tuleb sisse jätta. Tervislikus keskkonnas elamine ja keskkonnakaitse ei ole 
üks ja sama.

Muudatusettepanek 16
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 2 ja 3 sätestatud erandeid ei 
kohaldata juhul, kui avaldamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve. Lõike 2 punkti a 
kohaldamisel loetakse avaldamist 
ülekaalukaid üldisi huve teenivaks, kui 
taotletud teave on seotud heidetega 
keskkonda.

4. Lõigetes 2 ja 3 sätestatud erandeid ei 
kohaldata juhul, kui avaldamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve. Avaldamine 
teenib kaalukaid üldisi huve, kui taotletud
dokumendid on koostatud või saadud 
liidu õigusaktide või muude 
üldkohaldatavate aktide vastuvõtmise 
menetluse käigus. Avaldamise üldiste 
huvide kaalumisel on olulise tähtsusega 
asjaolu, et taotletud dokumendid on
seotud põhiõiguste kaitsega või õigusega 
elada tervislikus keskkonnas.

Or. fr
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Muudatusettepanek 17
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Avaliku võimu kandjate, avalike 
teenistujate ja huvigruppide esindajate 
nimed, ametikohad ja ametiülesanded 
seoses nende ametialase tegevusega 
avaldatakse, välja arvatud juhul, kui 
konkreetseid asjaolusid arvesse võttes 
kahjustaks nende andmete avaldamine 
asjaomaseid isikuid. Muud isikuandmed 
avaldatakse kooskõlas selliste andmete 
seadusliku töötlemise tingimustega, mis 
on sätestatud üksikisikute kaitset 
isikuandmete töötlemisel käsitlevates EÜ 
õigusaktides.

5. Isikuandmeid ei avaldata, kui nende 
andmete avaldamine kahjustaks 
asjaomase isiku eraelu puutumatust või 
isikupuutumatust. Sellist kahju ei teki:

– kui andmed puudutavad üksnes 
asjaomase isiku ametialast tegevust, välja 
arvatud juhul, kui konkreetseid asjaolusid 
arvesse võttes on põhjust eeldada, et 
andmete avaldamine kahjustaks seda 
isikut;
– kui andmed puudutavad üksnes 
avalikku teenistujat, välja arvatud juhul, 
kui konkreetseid asjaolusid arvesse võttes 
on põhjust eeldada, et andmete 
avaldamine kahjustaks seda isikut;
– kui andmed on juba asjaomase isiku 
loal avaldatud.
Isikuandmed siiski avaldatakse, kui 
avaldamine teenib ülekaalukaid üldisi 
huve. Sellisel juhul peab institutsioon, 
organ, või asutus üldised huvid 
täpsustama. Ta esitab põhjused, miks 
konkreetsel juhul üldised huvid kaaluvad 
üles asjaomase isiku huvid.
Kui institutsioon, organ või asutus 
keeldub dokumendile juurdepääsu 
lubamisest käesoleva lõike alusel, kaalub 
ta, kas dokumendile oleks võimalik anda 
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osaline juurdepääs.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei hinnata õigesti vajadust tagada õige tasakaal kaalul olevate 
põhiõiguste vahel.

Muudatusettepanek 18
Enrique Guerrero Salom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandate isikute dokumentide puhul 
konsulteerib institutsioon kolmanda 
isikuga, et hinnata, kas tuleks kohaldada 
artiklis 4 osutatud erandit, välja arvatud 
juhul, kui on ilmne, et dokument tuleb 
avaldada või et seda ei tohi avaldada.

1. Kolmandate isikute dokumentide puhul 
peavad institutsioonid, organid või 
asutused need avaldama. Konsulteerimine 
isikutega, kellelt dokument pärineb, ei ole 
vajalik, kui on selge, et ükski käesolevas 
määruses sätestatud erand ei ole 
kohaldatav. Kolmanda isikuga 
konsulteeritakse, kui isik on dokumendi 
esitamisel taotlenud selle erikäsitlust, et 
hinnata, kas tuleks kohaldada käesolevas 
määruses sätestatud erandit.

Or. es

Selgitus

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 
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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.

Muudatusettepanek 19
Enrique Guerrero Salom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Iga institutsioon nimetab isiku, kelle 
ülesanne on kontrollida, et kõigist 
käesolevas artiklis sätestatud tähtaegadest 
peetakse nõuetekohaselt kinni.

Or. es

Selgitus

Ombudsman soovitas määrata teabeametniku, kelle ülesanne on jälgida tähtaegadest 
kinnipidamist.

Muudatusettepanek 20
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a 

Uus taotlus

Kui pärast saadud teavet soovib taotleja 
institutsioonilt uusi dokumente, 
käsitletakse seda päringut uue taotlusena 
kooskõlas artiklitega 7 ja 8. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 21
Enrique Guerrero Salom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldsusele tehakse vahetult 
juurdepääsetavaks dokumendid, mis on 
koostatud või saadud ELi õigusaktide või 
muude üldkohaldatavate aktide
vastuvõtmise menetluse käigus, kui 
artiklitest 4 ja 9 ei tulene teisiti.

1. Institutsioonid, organid ja asutused 
teevad elektroonilises vormis või registri 
kaudu üldsusele ning lojaalse koostöö 
põhimõtte alusel ka üksteisele vahetult 
juurdepääsetavaks kõik dokumendid,
eelkõige need, mis on koostatud või saadud
Euroopa Liidu õigusaktide või muude 
üldkohaldatavate aktide vastuvõtmise 
menetluse käigus.

Or. es

Selgitus

Et tagada kiire ja tõhusaim juurdepääs dokumentidele, tuleks need esitada elektroonilisel 
kujul. Lisandus: „ning lojaalse koostöö põhimõtte alusel ka üksteisele”. Ainult „üldsusele” 
näib ebapiisav. Asjakohane oleks lisada hr Cashmani muudatusettepanek koos kõnealuse 
väikse muudatusega.


