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Grozījums Nr. 9
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Attiecībā uz personas datu izpaušanu 
šai regulai ir jābūt skaidri noteiktai 
saiknei ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi Kopienas iestādēs 
un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

(10) ES iestādēm un struktūrām personas
dati būtu jāapstrādā, pilnībā ievērojot to 
fizisko personu tiesības, uz kurām dati 
attiecas, kā to paredz Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2000. gada 18. decembra 
Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi Kopienas iestādēs un 
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Dokumentiem, kuri ir saistīti ar 
nenormatīvām procedūrām, piemēram, 
saistošu pasākumu pieņemšanu, kas 
neietilpst vispārējas darbības jomā, vai 
secinājumiem, ieteikumiem vai 
rezolūcijām vajadzētu būt viegli 
pieejamiem atbilstoši Hartas 41. pantā 
minētajam labas pārvaldības principam, 
vienlaikus garantējot iestāžu lēmumu 
pieņemšanas procesa efektivitāti, 
likumīgu privāto interešu aizsardzību, 
piemēram, saistībā ar konkurences 
tiesībām, karteļu lietām un publiskā 
iepirkuma un atlases procedūrām, kā arī 
to fizisko personu tiesību aizsardzību, uz 
kurām dati attiecas.
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Or. fr

Grozījums Nr. 11
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Principā visiem iestāžu dokumentiem 
ir jābūt publiski pieejamiem. Tomēr 
atsevišķos gadījumos būtu jāaizsargā
sabiedrības un privātās intereses, nosakot 
izņēmumus. Vajadzētu dot iestādēm 
tiesības neizpaust iekšējo pārrunu un 
apspriežu saturu, ja tas ir nepieciešams to 
pienākumu izpildes nodrošināšanai. 
Izvērtējot izņēmuma gadījumus, iestādēm 
būtu jāņem vērā Kopienas tiesību 
principi, kas attiecas uz personas datu 
aizsardzību visās Savienības darbības 
jomās.

(17) Principā visiem iestāžu dokumentiem, 
kas attiecas uz šo iestāžu darbībām, ir 
jābūt reģistrētiem un publiski pieejamiem. 
Tomēr, neskarot Eiropas Parlamenta 
īstenoto pārbaudi, sabiedrības un privāto 
interešu aizsardzības nolūkā var liegt 
piekļuvi visam dokumentam vai tā daļai, 
jo iestādēm ir tiesības neizpaust iekšējo 
pārrunu un apspriežu saturu, ja tas ir 
nepieciešams to pienākumu izpildes 
nodrošināšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „dokuments” ir jebkura satura 
informācija neatkarīgi no tās pasniegšanas 
veida (uz papīra, elektroniskā formā vai 
skaņu, vizuālie un audiovizuālie ieraksti), 
ko iestāde ir sagatavojusi un oficiāli 
izsniegusi vienam vai vairākiem 
saņēmējiem vai kurus iestāde ir citādi 
reģistrējusi vai saņēmusi; datus, ko satur 
elektroniskās uzglabāšanas, apstrādes un 
izguves sistēmas, uzskata par 
dokumentiem, ja tos var iegūt kā izdruku 

a) „dokuments” ir jebkura satura 
informācija neatkarīgi no tās pasniegšanas 
veida (uz papīra, elektroniskā formā vai 
skaņu, vizuālie un audiovizuālie ieraksti), 
ko iestāde savā vārdā ir sagatavojusi un 
oficiāli izsniegusi vienam vai vairākiem 
saņēmējiem vai kurus iestāde ir citādi 
reģistrējusi vai saņēmusi, un kas attiecas 
uz kādu no Eiropas Savienības 
kompetences jomā ietilpstošiem 
jautājumiem; datus, ko satur elektroniskās 
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vai elektronisku kopiju, izmantojot 
sistēmas ekspluatācijai pieejamos 
līdzekļus;

uzglabāšanas, apstrādes un izguves 
sistēmas, uzskata par dokumentiem, ja tos 
var iegūt kā izdruku vai elektronisku 
kopiju, izmantojot sistēmas ekspluatācijai 
pieejamos līdzekļus;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestādes var atteikt piekļuvi 
dokumentam, ja iepazīšanās ar to var 
kaitēt:

2. Iestādes var atteikt piekļuvi 
dokumentam, ja iepazīšanās ar to var kaitēt 
Regulā (EK) Nr. 45/2001 minēto valsts vai 
privāto interešu aizsardzībai, proti:

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dokumenti, kas skar jautājumu, par kuru 
vēl nav pieņemts lēmums;

a) dokumenti, kas skar jautājumu, par kuru 
vēl nav pieņemts lēmums, ja izpaušana var 
ietekmēt attiecīgā lēmuma iznākumu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 15
Enrique Guerrero Salom

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izņēmumus, kas noteikti 2. un 3. punktā
piemēro, ja vien iepazīšanās ar 
dokumentiem nav saistīta ar sevišķām 
sabiedrības interesēm. Attiecībā uz 
2. punkta a) apakšpunktu uzskata, ka 
pastāv sevišķas sabiedrības intereses 
informācijas izpaušanā, ja pieprasītā 
informācija attiecas uz emisijām vidē.

4. Izņēmumus, kas noteikti 2. punktā, 
piemēro, ja vien iepazīšanās ar 
dokumentiem nav saistīta ar sevišķām 
sabiedrības interesēm. Nosakot to, cik lielā 
mērā sabiedrība ir ieinteresēta iepazīties 
ar dokumentiem, īpaši jāņem vērā tas, vai 
pieprasītie dokumenti attiecas uz 
pamattiesību un vides aizsardzību vai uz 
tiesībām dzīvot veselīgā vidē.

Or. es

Pamatojums

Jāiekļauj termins „vide”. Dzīvošana veselīgā vidē nav tas pats, kas vides aizsardzība.

Grozījums Nr. 16
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izņēmumus, kas noteikti 2. un 3. punktā 
piemēro, ja vien iepazīšanās ar 
dokumentiem nav saistīta ar sevišķām 
sabiedrības interesēm. Attiecībā uz 
2. punkta a) apakšpunktu uzskata, ka 
pastāv sevišķas sabiedrības intereses 
informācijas izpaušanā, ja pieprasītā 
informācija attiecas uz emisijām vidē.

4. Izņēmumus, kas noteikti 2. un 3. punktā 
piemēro, ja vien iepazīšanās ar 
dokumentiem nav saistīta ar sevišķām 
sabiedrības interesēm. Sevišķas sabiedrības 
intereses informācijas izpaušanā pastāv 
tad, ja pieprasītie dokumenti ir izstrādāti 
vai saņemti ES tiesību aktu vai vispārēji 
piemērojamu nenormatīvu aktu 
pieņemšanas procedūru laikā. Nosakot to, 
cik lielā mērā sabiedrība ir ieinteresēta 
iepazīties ar dokumentiem, īpaši jāņem 
vērā tas, vai pieprasītie dokumenti attiecas 
uz pamattiesībām vai uz tiesībām dzīvot 
veselīgā vidē.

Or. fr
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Grozījums Nr. 17
Anneli Jäätteenmäki

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Amatpersonu, ierēdņu un interešu 
pārstāvju vārdus, amatus un funkcijas 
izpauž saistībā ar šo personu profesionālo 
darbību, ja nepastāv īpaši apstākļi, kur 
informācijas izpaušana varētu kaitēt 
attiecīgajām personām. Citus personas 
datus izpauž saskaņā ar noteikumiem par 
šādu datu likumīgu apstrādi, ko paredz 
EK tiesību akti par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi.

5. Personas datus neizpauž, ja šāda 
izpaušana varētu kaitēt attiecīgās 
personas privātumam vai integritātei. 
Kaitējums nenotiek šādos gadījumos:

– ja dati attiecas tikai uz attiecīgās 
personas profesionālo darbību, izņemot 
gadījumu, kad, ņemot vērā konkrētos 
apstākļus, ir iemesls uzskatīt, ka 
izpaušana varētu nodarīt kaitējumu 
attiecīgajai personai;
- ja dati attiecas tikai uz sabiedrībā 
pazīstamu personu, izņemot gadījumu, 
kad, ņemot vērā konkrētos apstākļus, ir 
iemesls uzskatīt, ka izpaušana varētu 
nodarīt kaitējumu attiecīgajai personai 
vai citām ar viņu saistītām personām;
– ja dati jau ir publiskoti ar attiecīgās 
personas piekrišanu.
Personas datus tomēr izpauž, ja to nosaka 
sevišķas sabiedrības intereses. Šādos 
gadījumos iestāde, struktūra, birojs vai 
aģentūra skaidri norāda attiecīgās 
sabiedrības intereses, minot iemeslus, 
kāpēc konkrētajā gadījumā sabiedrības 
intereses ir svarīgākas par attiecīgās 
personas interesēm.
Ja, pamatojoties uz šo punktu, iestāde, 
struktūra, birojs vai aģentūra atsaka 
piekļuvi kādam dokumentam, tā apsver, 
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vai ir iespējams attiecīgajam dokumentam 
nodrošināt daļēju piekļuvi.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ievērota vajadzība nodrošināt pienācīgu līdzsvaru starp būtiskām 
pamattiesībām.

Grozījums Nr. 18
Enrique Guerrero Salom

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kas attiecas uz trešo personu 
dokumentiem, iestāde apspriežas ar 
attiecīgo trešo personu ar mērķi 
noskaidrot, vai ir jāpiemēro 4. pantā 
paredzētais izņēmums, ja nav skaidrības 
par to, vai šo dokumentu drīkst izsniegt 
vai ne.

1. Kas attiecas uz trešo personu 
dokumentiem, tos izpauž iestādes, 
struktūras, biroji vai aģentūras. Ja ir 
skaidrība par to, ka ir piemērojams kāds 
no šajā regulā paredzētajiem 
izņēmumiem, ar dokumenta autoru nav 
jāapspriežas. Ar trešo personu apspriežas, 
ja tā, dokumentu iesniedzot, ir pieprasījusi 
īpašu dokumenta apstrādi, lai izvērtētu, 
vai ir jāpiemēro kāds no šajā regulā 
paredzētajiem izņēmumiem.

Or. es

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 19
Enrique Guerrero Salom

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Katra iestāde izraugās personu, kuras 
pienākums ir pārbaudīt, vai pienācīgi tiek 
ievēroti visi šajā pantā minētie termiņi.

Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu termiņu ievērošanu, ombuds ir ieteicis izraudzīties informācijas darbinieku.

Grozījums Nr. 20
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants 

Jauni pieteikumi

Ja pēc informācijas saņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs no iestādes vēlas 
saņemt papildu dokumentus, šo prasību 
izskata kā jaunu pieteikumu saskaņā ar 7. 
un 8. pantu. 

Or. fr
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Grozījums Nr. 21
Enrique Guerrero Salom

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 4. un 9. pantu sabiedrībai 
tieši pieejamiem jo īpaši ir jābūt 
dokumentiem, kas izdoti vai saņemti tādu
EK tiesību aktu vai vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu pieņemšanas procedūras 
laikā.

1. Iestādes, struktūras, biroji vai 
aģentūras nodrošina, ka dokumenti 
elektroniskā veidā vai reģistros ir tieši 
pieejami sabiedrībai un citām iestādēm 
atbilstīgi īstenas sadarbības principam, jo 
īpaši dokumenti, kas izdoti vai saņemti 
Eiropas Savienības tiesību aktu vai 
vispārēji piemērojamu neleģislatīvu aktu 
pieņemšanas procedūras laikā.

Or. es

Pamatojums

Lai nodrošinātu ātru un efektīvu piekļuvi dokumentiem, tiem ir jābūt elektroniskā formā.
Iekļauts papildinājums „un citām iestādēm atbilstīgi īstenas sadarbības principam”.
Formulējums „sabiedrībai” šķiet nepilnīgs. Būtu lietderīgi iekļaut M. Cashman ierosināto 
grozījumu ar šīm nelielajām izmaiņām.


