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Pakeitimas 9
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Asmens duomenų atskleidimo 
atžvilgiu turi būti nustatytas aiškus šio 
reglamento ir Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo ryšys.

(10) Sąjungos institucijos turėtų tvarkyti 
asmens duomenis visapusiškai gerbdamos 
asmenų, kuriems priklauso tie duomenys, 
teises, kaip nustatyta 2000 m. gruodžio 
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų 
apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo.

Or. fr

Pakeitimas 10
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Dokumentai, susiję su įstatymo 
galios neturinčių aktų procedūromis, 
pavyzdžiui, ne bendrojo pobūdžio 
privalomų priemonių, išvadų, 
rekomendacijų ar rezoliucijų priėmimu, 
turėtų būti lengvai prieinami pagal 
Chartijos 41 straipsnyje nurodytą gero 
valdymo principą, tuo pačiu užtikrinant 
institucijų sprendimo priėmimo proceso 
veiksmingumą, teisėtų privačių interesų 
apsaugą, pavyzdžiui, konkurencijos 
įstatymų srityje, antimonopolinių 
pažeidimų atvejais, viešųjų pirkimų ir 
priėmimo į darbą procedūrų metu, ir 
asmenų, kuriems priklauso duomenys, 
teises.
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Or. fr

Pakeitimas 11
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Iš esmės visi institucijų dokumentai 
turėtų būti prieinami visuomenei. Tačiau 
išimties tvarka turėtų būti apsaugomi tam 
tikri visuomenės ir asmeniniai interesai. 
Institucijoms turėtų būti suteikta teisė
apsaugoti savo vidaus konsultacijas ir 
svarstymus, kai yra būtina išlaikyti jų 
sugebėjimą vykdyti užduotis. 
Svarstydamos išimtis, institucijos turėtų 
atsižvelgti į Bendrijos  teisėje numatytus 
asmens duomenų apsaugos principus 
visoje Europos  Sąjungos veikloje.

(17) Iš esmės visi institucijų dokumentai, 
susiję su jų veikla, turėtų būti 
registruojami ir prieinami visuomenei. 
Tačiau, nepažeidžiant Europos 
Parlamento teisės vykdyti kontrolę,
siekiant apsaugoti visuomenės ir 
asmeninius interesus galimybė susipažinti 
su visu dokumentu arba jo dalimi gali būti 
nesuteikta, nes institucijos turi apsaugoti 
savo vidaus konsultacijas ir svarstymus, 
kai yra būtina išlaikyti jų sugebėjimą 
vykdyti užduotis.

Or. fr

Pakeitimas 12
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dokumentas – bet kuria forma (parašytas 
ant popieriaus, elektroninėje laikmenoje 
arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame 
įraše) pateiktas turinys, kurį institucija
parengė ir oficialiai persiuntė vienam arba 
daugiau gavėjų, arba kitaip užregistruotas 
arba gautas institucijos; elektroninėje 
laikmenoje, tvarkymo ir paieškos sistemose 
esantys duomenys yra dokumentai, jeigu 
juos galima atspausdinti arba padaryti jų 
elektroninę kopiją, naudojantis turimomis 
sistemos naudojimo priemonėmis;

a) dokumentas –  bet kuria forma 
(parašytas ant popieriaus, elektroninėje 
laikmenoje arba garso, vaizdo ar 
audiovizualiniame įraše) pateiktas turinys, 
kuris institucijos vardu parengtas, 
oficialiai persiųstas vienam arba daugiau 
gavėjų, arba kitaip užregistruotas arba 
gautas institucijos ir susijęs su Europos 
Sąjungos kompetencijai priskiriamais 
klausimais; elektroninėje laikmenoje, 
tvarkymo ir paieškos sistemose esantys 
duomenys yra dokumentai, jeigu juos 
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galima atspausdinti arba padaryti jų 
elektroninę kopiją, naudojantis turimomis 
sistemos naudojimo priemonėmis;

Or. fr

Pakeitimas 13
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucijos nesuteikia galimybės 
susipažinti su dokumentais, dėl kurių 
atskleidimo nukentėtų apsauga:

2. Institucijos nesuteikia galimybės 
susipažinti su dokumentais, dėl kurių 
atskleidimo nukentėtų Reglamente (EB) 
Nr. 45/2001 numatyta visuomenės ar 
asmeninio intereso apsauga, susijusi su:

Or. fr

Pakeitimas 14
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dokumentais, susijusiais su klausimu, 
dėl kurio nebuvo priimta sprendimo,

a) dokumentais, susijusiais su klausimu, 
dėl kurio nebuvo priimta sprendimo, kai 
informacijos atskleidimas galėtų paveikti 
sprendimo priėmimą;

Or. fr
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Pakeitimas 15
Enrique Guerrero Salom

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išimtys pagal 2 ir 3 dalį taikomos, 
nebent atskleidimo reikalautų svarbesnis 
viešasis interesas. 2 dalies a punkto atveju 
manoma, kad yra svarbesnis visuomenės 
interesas atskleisti informaciją, jeigu ji 
susijusi su teršalų išmetimu į aplinką.

4. Išimtys pagal 2 dalį taikomos, nebent 
atskleidimo reikalautų svarbesnis viešasis 
interesas. Vertinant viešąjį interesą 
atskleisti dokumentų turinį, ypatingą 
svarbą reikia teikti tai aplinkybei, kada 
prašomi dokumentai susiję su pagrindinių 
teisių apsauga, aplinkos apsauga arba 
teise gyventi sveikoje aplinkoje.

Or. es

Pagrindimas

Reikia įtraukti žodį „aplinka“. Gyvenimas sveikoje aplinkoje nebūtinai siejasi su aplinkos 
apsauga.

Pakeitimas 16
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išimtys pagal 2 ir 3 dalį taikomos, 
nebent atskleidimo reikalautų svarbesnis 
viešasis interesas. 2 dalies a punkto atveju 
manoma, kad yra svarbesnis visuomenės 
interesas atskleisti informaciją, jeigu ji 
susijusi su teršalų išmetimu į aplinką.

4. Išimtys pagal 2 ir 3 dalį taikomos, 
nebent atskleidimo reikalautų svarbesnis 
viešasis interesas. Svarbesnis visuomenės 
interesas atskleisti prašomų dokumentų 
turinį yra tuomet, jeigu jie parengti arba 
gauti ES įstatymo galią turinčių teisės 
aktų arba bendro taikymo įstatymo galios 
neturinčių aktų priėmimo procedūrų 
metu. Vertinant viešąjį interesą atskleisti 
dokumentų turinį, ypatingą svarbą reikia 
teikti tai aplinkybei, kada prašomi 
dokumentai susiję su pagrindinėmis 
teisėmis arba teise gyventi sveikoje 
aplinkoje

Or. fr
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Pakeitimas 17
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybines pareigas einančių asmenų, 
valstybės tarnautojų ir suinteresuotųjų 
asmenų atstovų vardai, pavardės, 
prievardžiai ir pareigos, susiję su jų 
profesine veikla atskleidžiami, išskyrus 
atvejus, kai tam tikromis aplinkybėmis 
šios informacijos atskleidimas neigiamai 
paveiktų tokius asmenis. Kiti asmens 
duomenys atskleidžiami laikantis teisėto 
tokių duomenų tvarkymo sąlygų, 
nustatytų EB teisės aktuose dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis.

5. Asmens duomenys neatskleidžiami, jei 
juos atskleidus būtų pažeistas atitinkamo 
asmens privatumas ar neliečiamumas. 
Asmens privatumui ar neliečiamumui 
nekenkiama:

– jeigu duomenys susiję tik su atitinkamo 
asmens profesine veikla, nebent 
konkrečiomis aplinkybėmis esama 
priežasčių manyti, kad atskleidus 
duomenis asmeniui būtų daromas 
neigiamas poveikis;
– jeigu duomenys susiję tik su viešuoju 
asmeniu, nebent ypatingomis 
aplinkybėmis esama priežasčių manyti, 
kad atskleidus duomenis asmeniui ar 
kitiems su juo susijusiems asmenims būtų 
daromas neigiamas poveikis,
– jeigu, atitinkamam asmeniui sutikus, 
duomenys jau paskelbti.
Tačiau asmens duomenys atskleidžiami, 
jei tai būtina dėl svarbesnio viešojo 
intereso. Šiuo atveju institucija, organas, 
įstaiga ar agentūra konkrečiai įvardija 
viešąjį interesą. Jie nurodo priežastis, dėl 
kurių tam tikru atveju viešasis interesas 
svarbesnis už atitinkamo asmens 
interesus.
Jeigu institucija, organas, įstaiga ar 
agentūra atsisako leisti susipažinti su 
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dokumentu remdamasi šios dalies 
nuostatomis, ji sprendžia, ar galima leisti 
iš dalies susipažinti su šiuo dokumentu.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas netenkina būtinybės nustatyti teisingą minimų pagrindinių teisių 
pusiausvyrą.

Pakeitimas 18
Enrique Guerrero Salom

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kalbant apie trečiųjų šalių dokumentus, 
institucija konsultuojasi su trečiąja šalimi, 
siekdama nustatyti, ar taikytina išimtis, 
numatyta 4 straipsnyje, nebent būtų 
akivaizdu, kad dokumentas gali arba 
negali būti atskleistas.

1. Kalbant apie trečiųjų šalių dokumentus, 
institucijos, organai, įstaigos ar agentūros 
jų turinį atskleidžia.  Nėra būtina 
konsultuotis su dokumento autoriumi, jei 
yra aišku, kad netaikytina jokia šiame 
reglamente numatyta išimtis. Siekiant 
nustatyti, ar taikytina šiame reglamente 
numatyta išimtis, su trečiąja šalimi 
konsultuojamasi tuomet, jei perduodama 
dokumentą ji paprašė, kad jis būtų 
tvarkomas specialiu būdu.

Or. es

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 19
Enrique Guerrero Salom

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kiekviena institucija paskiria asmenį, 
atsakingą už tikrinimą, kad būtų tinkamai 
laikomasi visų šiame straipsnyje nustatytų 
laiko terminų.

Or. es

Pagrindimas

Ombudsmenas yra rekomendavęs, kad reikėtų skirti „atsakingąjį už informaciją“ pareigūną, 
kuris užtikrintų, kad būtų laikomasi terminų. 

Pakeitimas 20
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis 

Nauji prašymai

Jei gavęs informacijos pareiškėjas norėtų 
gauti naujos informacijos apie institucijos 
dokumentus, prašymas turi būti 
nagrinėjamas kaip naujas prašymas, o 
atsakymas siunčiamas vadovaujantis 7 ir 
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8 straipsniais. 

Or. fr

Pakeitimas 21
Enrique Guerrero Salom

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis 4 ir 9 straipsnio nuostatų,
visuomenei  turėtų būti tiesiogiai 
prieinami, dokumentai, parengti arba gauti 
ES teisės  aktų arba bendro taikymo 
teisinės galios neturinčių aktų  priėmimo 
procese .

1. Institucijos, organai ar įstaigos sudaro 
galimybes, kad dokumentai, ypač 
dokumentai, parengti arba gauti Europos 
Sąjungos įstatymo galią turinčių teisės 
aktų arba bendro taikymo teisinės galios 
neturinčių aktų priėmimo procese, būtų 
tiesiogiai prieinami visuomenei (ir sudaro 
tokias galimybes viena kitai pagal lojalaus 
bendradarbiavimo principą) elektroniniu 
būdu arba per registrą.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti greitą ir labai veiksmingą prieigą prie dokumentų reikia juos pateikti 
elektroniniu būdu. Pridedama : „(ir sudaro tokias galimybes viena kitai pagal lojalaus 
bendradarbiavimo principą)“. Nepakanka vien termino „visuomenei“. Reikėtų įtraukti M. 
Cashmano pasiūlytą pakeitimą kartu su šiuo nedideliu pataisymu. 


