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Módosítás 9
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A személyes adatok közzététele 
tekintetében egyértelmű kapcsolatot kell 
megállapítani e rendelet és a személyes 
adatok közösségi intézmények és szervek 
által történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló 
45/2001/EK rendelet között.

(10) Az uniós intézményeknek és 
szerveknek a személyes adatokat az 
érintett személyek – a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló, 
2000. december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített 
– jogainak teljes körű tiszteletben tartása 
mellett kell kezelniük.

Or. fr

Módosítás 10
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A nem jogalkotási eljárásokhoz, 
például a nem általános hatályú kötelező 
intézkedések vagy következtetések, 
ajánlások vagy állásfoglalások 
elfogadásához kapcsolódó 
dokumentumokat a helyes igazgatásnak a 
charta 41. cikkében meghatározott elve 
szerint könnyen hozzáférhetővé kell tenni, 
s egyben garantálni kell az intézmények 
döntéshozatali eljárásainak 
hatékonyságát, a jogos magánérdekek 
védelmét – például a versenyjog és 
kartellügyek és közbeszerzési és 
személyzettoborzási eljárások terén –, 
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valamint azon egyének jogainak védelmét, 
akikre az adatok vonatkoznak.

Or. fr

Módosítás 11
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Elvben az intézmények valamennyi 
dokumentumát hozzáférhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára. Ugyanakkor, 
bizonyos köz- és magánérdekeknek 
kivételek útján védelmet kell biztosítani. 
Az intézményeket fel kell jogosítani belső 
konzultációik és tanácskozásaik védelmére, 
ha az feladataik ellátása érdekében 
szükséges. A kivételek értékelése során az 
intézményeknek az Unió valamennyi 
tevékenységi területén figyelembe kell 
venniük a közösségi joganyagban 
szereplő, a személyes adatok védelmével 
kapcsolatos elveket.

(17) Elvben az intézmények valamennyi, a 
tevékenységükhöz kapcsolódó
dokumentumát nyilvántartásba kell venni, 
és hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára. Ugyanakkor, az Európai 
Parlament ellenőrzési jogkörének sérelme 
nélkül, a dokumentum egészéhez vagy egy 
részéhez való hozzáférés a köz- és 
magánérdekek védelmének okán 
megtagadható, mivel az intézményeknek 
joguk van belső konzultációik és 
tanácskozásaik védelméhez, ha az 
feladataik ellátása érdekében szükséges.

Or. fr

Módosítás 12
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „dokumentum”: az adathordozótól
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül 
bármely olyan adattartalom, amelyet egy 
intézmény hivatalosan elkészített és egy 
vagy több címzettnek továbbított, vagy 

a) „dokumentum”: az adathordozótól
(papír, elektronikus forma vagy hang-, 
kép- vagy audiovizuális felvétel) 
függetlenül bármely olyan adattartalom, 
amelyet egy intézmény nevében 
elkészítenek és egy vagy több címzettnek
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egyéb módon nyilvántartásba vett, vagy 
egy intézmény kapott; az elektronikus 
adattároló, -kezelő és -lekérdező 
rendszerekben szereplő adatok akkor 
tekinthetők dokumentumoknak, ha azok 
nyomtatott vagy elektronikus példányban a 
már meglévő rendszereszközök 
segítségével hozzáférhetőek;

hivatalosan továbbítanak, vagy egyéb 
módon nyilvántartásba vesznek, vagy
amelyet egy intézmény kap olyan ügyben, 
amely az Európai Unió hatáskörébe 
tartozik; az elektronikus adattároló, -
kezelő és -lekérdező rendszerekben 
szereplő adatok akkor tekinthetők 
dokumentumoknak, ha azok nyomtatott 
vagy elektronikus példányban a már 
meglévő rendszereszközök segítségével 
hozzáférhetőek;

Or. fr

Módosítás 13
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az intézmények megtagadják a 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a 
közzététel hátrányosan befolyásolná a
következők védelmét:

2. Az intézmények megtagadják a 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a 
közzététel hátrányosan befolyásolná a
következőkkel kapcsolatos köz- és 
magánérdekek 45/2001/EK rendelet 
szerinti védelmét:

Or. fr

Módosítás 14
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ügyre vonatkozó dokumentumok, 
amellyel kapcsolatban még nem született 
határozat;

a) olyan ügyre vonatkozó dokumentumok, 
amellyel kapcsolatban még nem született 
határozat, és a közzététel befolyásolhatja a 
határozatot; 
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Or. fr

Módosítás 15
Enrique Guerrero Salom

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A (2) és (3) bekezdésben szereplő 
kivételek alkalmazandók, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik. A
(2) bekezdés a) pontja tekintetében a
közzétételhez fűződő nyomós közérdek
akkor áll fenn, ha a kért információ a 
környezetbe történő kibocsátásokkal 
kapcsolatos.

4. A (2) bekezdésben szereplő kivételek 
alkalmazandók, kivéve, ha a közzétételhez 
nyomós közérdek fűződik. A közzétételhez 
fűződő közérdek mérlegelése során 
különös jelentőséget kap az a tény, hogy a
kért dokumentumok az alapvető jogok 
védelmével, a környezet védelmével vagy 
az egészséges környezetben éléshez való 
joggal kapcsolatosak.

Or. es

Indokolás

A „környezet” kifejezést alkalmazni kell. Az egészséges környezetben élést nem szabad 
összevonni a környezet védelmével.

Módosítás 16
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A (2) és (3) bekezdésben szereplő 
kivételek alkalmazandók, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik. A
(2) bekezdés a) pontja tekintetében a
közzétételhez fűződő nyomós közérdek
akkor áll fenn, ha a kért információ a 
környezetbe történő kibocsátásokkal 
kapcsolatos.

4. A (2) és (3) bekezdésben szereplő 
kivételek alkalmazandók, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik. A 
közzétételhez fűződő nyomós közérdek
abban az esetben létezik, ha a kért
dokumentumokat uniós jogalkotási 
aktusok vagy általános hatályú, nem 
jogalkotási aktusok elfogadására irányuló 
eljárások folyamán állították össze vagy 
vették kézhez. A közzétételhez fűződő 
közérdek mérlegelése során különös 
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jelentőséget kap az a tény, hogy a kért 
dokumentumok az alapvető jogok 
védelmével vagy az egészséges 
környezetben éléshez való joggal 
kapcsolatosak.

Or. fr

Módosítás 17
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Köztisztviselők, közalkalmazottak és 
érdekképviselők nevét, címét és beosztását 
szakmai tevékenységükkel kapcsolatban 
közzéteszik, kivéve, ha adott körülmények 
között a közzététel kedvezőtlenül érintené 
az érintett személyeket. Egyéb személyes 
adatokat a személyes adatok feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről szóló 
EK jogszabályokban a jogszerű 
feldolgozásra vonatkozóan megállapított 
feltételeknek megfelelően teszik közzé.

5. Személyes adatok kizárólag abban az 
esetben tehetők közzé, ha a közzététel nem 
sérti az érintett személy magánélethez való 
jogát vagy személyének sérthetetlenségét. 
Nem merül fel sérelem:

– ha az adat kizárólag az érintett személy 
szakmai tevékenységére vonatkozik,
kivéve, ha adott körülmények között okkal 
feltételezhető, hogy a közzététel 
hátrányosan érintené az adott személyt;
– ha az adat kizárólag közfeladatot ellátó 
személyre vonatkozik, kivéve, ha adott 
körülmények között okkal feltételezhető, 
hogy a közzététel hátrányosan érintené az 
adott személyt vagy vele kapcsolatban álló 
más személyeket;
– ha az adatot az érintett személy 
hozzájárulásával már közzétették.
Személyes adatokat mindazonáltal közzé 
kell tenni, ha azt fontos közérdek 
megköveteli. Ilyen esetben az érintett 
intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy 
ügynökségnek meg kell neveznie a 



PE445.988v01-00 8/11 AM\828951HU.doc

HU

közérdeket. Meg kell indokolnia továbbá, 
hogy az adott esetben a közérdek miért 
múlja felül az érintett személy érdekeit.
Amennyiben valamely intézmény, szerv, 
hivatal vagy ügynökség e bekezdés 
alapján megtagadja a dokumentumhoz 
való hozzáférést, mérlegelnie kell a 
dokumentumhoz való részleges hozzáférés 
biztosításának lehetőségét is.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem ad megoldást a szóban forgó alapvető jogok közötti megfelelő 
egyensúly szükségességének problémájára.

Módosítás 18
Enrique Guerrero Salom

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A harmadik személyek dokumentumait 
illetően az intézmény köteles a harmadik 
személlyel egyeztetni annak megállapítása 
érdekében, hogy a 4. cikkben említett
valamely kivétel alkalmazható-e, kivéve, 
ha egyértelmű, hogy a dokumentum 
közzétehető, illetve nem tehető közzé.

1. A harmadik személyek dokumentumait 
az intézmények, szervek, hivatalok vagy 
ügynökségek közzéteszik. Nem szükséges 
egyeztetni a kibocsátóval akkor, ha 
nyilvánvaló, hogy a jelen rendeletben 
meghatározott kivételek egyike 
alkalmazható. Amennyiben a
dokumentum benyújtásakor a harmadik
személy kérte a dokumentum 
meghatározott módon történő kezelését,
egyeztetni kell vele annak megállapítása 
érdekében, hogy a jelen rendeletben 
foglalt valamely kivétel alkalmazható-e.

Or. es

Indokolás

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 
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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 
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.

Módosítás 19
Enrique Guerrero Salom

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Minden intézmény kinevez egy 
személyt, aki a jelen cikkben 
meghatározott valamennyi határidő kellő 
betartásának ellenőrzéséért felel.

Or. es

Indokolás

Az európai ombudsman javasolta egy „tájékoztatási tisztviselő” kinevezését, aki az előírt 
határidők betartásáért felel.
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Amendement 20
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk 

Új kérelem

Amennyiben a megkapott információt 
követően a kérelmező új dokumentumokat 
kér az intézményektől, e kérés a 7. és 8. 
cikknek megfelelően új kérelemként 
kezelendő. 

Or. fr

Módosítás 21
Enrique Guerrero Salom

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 4. és 9. cikk figyelembevételével az 
EU jogalkotási  aktusok vagy általános 
hatályú nem jogalkotási aktusok
elfogadására irányuló eljárások folyamán
összeállított vagy megküldött 
dokumentumokat a nyilvánosság 
számára  közvetlenül hozzáférhetővé kell 
tenni.

1. Az intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek a dokumentumokat a 
nyilvánosság számára – és a jóhiszemű 
együttműködés elve alapján egymás között 
is – elektronikus formában vagy
nyilvántartáson keresztül közvetlenül
hozzáférhetővé teszik, különösen azokat, 
amelyeket az Európai Unió jogalkotási 
aktusainak vagy általános hatályú nem 
jogalkotási aktusainak elfogadására 
irányuló eljárások folyamán állítottak 
össze vagy vettek kézhez.

Or. es

Indokolás

A dokumentumokhoz való gyors és tényleges hozzáférés biztosítása érdekében elektronikus 
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formában kell őket rendelkezésre bocsátani. Kiegészítés: „és a jóhiszemű együttműködés elve 
alapján egymás között is – (…) hozzáférhetővé teszik .” A „nyilvánosság” kifejezés nem 
megfelelő. Helyénvalónak tűnik a Cashman úr által előterjesztett módosítást e csekély 
változtatással betoldani.


