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Amendamentul 9
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În ceea ce privește divulgarea datelor 
cu caracter personal, ar trebui stabilită o 
legătură clară între prezentul regulament 
și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind 
protecția persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituțiile și organele comunitare și 
privind libera circulație a acestor date.

(10) Instituțiile și organele Uniunii ar 
trebui să trateze datele cu caracter 
personal respectând pe deplin drepturile 
persoanelor în cauză, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2000 privind 
protecția persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituțiile și organismele comunitare 
și privind libera circulație a acestor date.

Or. fr

Amendamentul 10
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12 bis) Documentele referitoare la 
măsurile nelegislative, cum sunt cele 
pentru adoptarea măsurilor obligatorii 
care nu au un domeniu de aplicare 
general, sau concluziile, recomandările 
sau rezoluțiile ar trebui să fie ușor 
accesibile, în conformitate cu principiul 
bunei administrări enunțat la articolul 42 
al Cartei, garantând în același timp 
eficacitatea procesului decizional al 
instituțiilor, protecția intereselor 
personale legitime, de exemplu în materie 
de dreptul concurenței și cazul 
cartelurilor și în procedurile de achiziții 
publice și de selecție, precum și drepturile 
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persoanelor vizate de acestea;

Or. fr

Amendamentul 11
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În principiu, publicul ar trebui să 
aibă acces la toate documentele 
instituțiilor. Cu toate acestea, anumite 
interese publice și private ar trebui 
protejate printr-un regim de exceptări. Ar 
trebui să li se permită instituțiilor să-și 
protejeze consultările și deliberările 
interne, în cazul în care este necesar pentru 
păstrarea capacității lor de a-și îndeplini 
misiunile. La evaluarea necesității unei 
exceptări, instituțiile ar trebui să țină 
seama de principiile consacrate de 
legislația comunitară în materie de 
protecție a datelor cu caracter personal în 
toate domeniile de activitate ale Uniunii.

(17) În principiu, toate documentele 
instituțiilor referitoare la activitățile 
acestora ar trebui înregistrate și ar trebui 
să fie accesibile publicului. Cu toate 
acestea, fără a aduce atingere controlului 
exercitat de Parlamentul European, 
accesul la întregul document sau la părți 
din acesta ar putea fi interzis din motive 
legate de protejarea intereselor publice și 
private, deoarece instituțiile au dreptul să-
și protejeze consultările și deliberările 
interne, în cazul în care este necesar pentru 
păstrarea capacității lor de a-și îndeplini 
misiunile.

Or. fr

Amendamentul 12
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 
înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală) ; redactat de către o 
instituție și transmis în mod oficial la unul 

a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 
înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală); redactat  în numele unei 
instituții și transmis în mod oficial la unul 
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sau mai mulți destinatari, înregistrat sau 
primit de către o instituție în alt mod; 
datele existente în sistemele de stocare, 
procesare și recuperare electronică 
reprezintă documente dacă pot fi extrase 
sub formă de imprimat sau copie 
electronică, folosind instrumentele 
disponibile de exploatare a sistemului  ;

sau mai mulți destinatari, înregistrat sau 
primit de către o instituție; datele existente 
în sistemele de stocare, procesare și 
recuperare electronică reprezintă 
documente dacă pot fi extrase sub formă de 
imprimat sau copie electronică, folosind 
instrumentele disponibile de exploatare a 
sistemului  ;

Or. fr

Amendamentul 13
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instituțiile resping cererile de acces la 
un document în cazul în care divulgarea 
conținutului ar putea aduce atingere 
protecției:

2. Instituțiile resping cererile de acces la un 
document în cazul în care divulgarea 
conținutului ar putea aduce atingere 
protecției interesului public sau privat , 
astfel cum prevede Regulamentul (CE) nr. 
45/2001, în domeniul:

Or. fr

Amendamentul 14
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) documente referitoare la o chestiune în 
care nu s-a luat încă o decizie;

a) documente referitoare la o chestiune în 
care nu s-a luat încă o decizie și a căror 
divulgare ar putea influența rezultatul 
deciziei;

Or. fr
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Amendamentul 15
Enrique Guerrero Salom

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se aplică excepțiile prevăzute la
alineatele (2) și (3), mai puțin în cazul în 
care un interes public superior justifică 
divulgarea conținutului documentelor în 
cauză. În ceea ce privește alineatul 2 litera 
(a) se consideră că există un interes 
public superior care justifică divulgarea 
atunci când informațiile solicitate se 
referă la emisii în mediu.

4. Se aplică excepțiile prevăzute la 
alineatul (2), mai puțin în cazul în care un 
interes public superior justifică divulgarea 
conținutului documentelor în cauză. Atunci 
când se evaluează un interes public care 
justifică divulgarea, se acordă o importanță 
deosebită faptului că documentele 
solicitate se referă la protecția drepturilor 
fundamentale, la protecția mediului sau la 
dreptul de a trăi într-un mediu sănătos.

Or. es

Justificare

Adăugarea „mediul”. A trăi într-un mediu sănătos nu este același lucru cu „respectul” 
pentru mediu.

Amendamentul 16
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se aplică excepțiile prevăzute la 
alineatele (2) și (3), mai puțin în cazul în 
care un interes public superior justifică 
divulgarea conținutului documentelor în 
cauză. În ceea ce privește alineatul 2 litera 
(a) se consideră că există un interes public 
superior care justifică divulgarea atunci 
când informațiile solicitate se referă la 
emisii în mediu.

4. Se aplică excepțiile prevăzute la 
alineatele (2) și (3), mai puțin în cazul în 
care un interes public superior justifică 
divulgarea conținutului documentelor în 
cauză. Există un interes public superior 
care justifică divulgarea atunci când 
documentele solicitate au fost întocmite 
sau primite în cursul procedurilor de
adoptare a actelor legislative europene 
sau a actelor nelegislative cu aplicabilitate 
generală. Atunci când se evaluează un 
interes public care justifică divulgarea , se 
acordă o importanță deosebită faptului că 
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documentele solicitate se referă la 
protecția drepturilor fundamentale sau la 
dreptul de a trăi într-un mediu sănătos.

Or. fr

Amendamentul 17
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se divulgă numele, titlurile și funcțiile 
celor care dețin o funcție publică, ale 
funcționarilor publici și ale 
reprezentanților grupurilor de interese, 
atunci când sunt legate de activitatea lor 
profesională, cu excepția cazului în care, 
având în vedere circumstanțele speciale, 
divulgarea ar afecta negativ persoanele în 
cauză. Alte date cu caracter personal se 
divulgă în conformitate cu condițiile 
referitoare la prelucrarea legală a unor 
astfel de date, stabilite prin legislația 
comunitară privind protecția persoanelor 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal.

5. Datele cu caracter personal nu se 
divulgă atunci când o astfel de divulgare 
ar aduce prejudicii vieții private sau 
integrității persoanei vizate. Un astfel de 
prejudiciu nu apare:

- dacă datele se referă doar la activitățile 
profesionale ale persoanei vizate, 
exceptând situația în care, datorită unor 
circumstanțe deosebite, există motive de a 
considera că divulgarea ar afecta în mod 
negativ persoana respectivă;
− dacă datele se referă doar la o persoană 
publică, exceptând situația în care, 
datorită unor circumstanțe deosebite, 
există motive să se considere că 
divulgarea ar afecta în mod negativ 
persoana respectivă sau alte persoane cu 
care aceasta are legături;
- dacă datele au fost deja publicate cu 
acordul persoanei în cauză.
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În orice caz, datele cu caracter personal 
se divulgă atunci când un interes public 
superior impune divulgarea acestora. În 
acest caz, instituția, organul, oficiul sau 
agenția trebuie să precizeze natura 
interesului public, precizând motivele 
pentru care consideră că acesta 
prevalează asupra intereselor persoanei 
respective.
În cazul în care o instituție, un organ, un 
oficiu sau o agenție refuză accesul la un 
document în temeiul prezentului alineat, 
ia în considerare posibilitatea acordării 
unui acces parțial la documentul 
respectiv.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu răspunde nevoii de a avea un echilibru corect între drepturile 
fundamentale în discuție.

Amendamentul 18
Enrique Guerrero Salom

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul documentelor terților, 
instituția consultă terții pentru a stabili 
dacă se poate aplica o excepție 
menționată la  articolul 4, cu excepția 
cazului în care există certitudinea că 
documentul trebuie sau nu trebuie 
divulgat.

1. În cazul documentelor terților, datele 
sunt făcute publice de către instituții, 
organe, oficii sau agenții. Nu  este 
necesară consultarea autorului, dacă este 
clar că se aplică una dintre excepțiile 
prevăzute de prezentul regulament. Partea 
terță este consultată în cazul în care 
aceasta a solicitat, atunci când a prezentat 
documentul, ca acesta să fie tratat într-un 
mod specific, pentru a stabili dacă se 
poate aplica o excepție prevăzută în 
prezentul regulament.

Or. es
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Justificare

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 
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.

Amendamentul 19
Enrique Guerrero Salom

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a Fiecare instituție numește o persoană 
responsabilă care verifică respectarea 
întocmai a termenelor prevăzute în 
prezentul articol. 

Or. es

Justificare

Ombudsmanul a recomandat crearea unei poziții de „responsabil cu informațiile” care să se 
ocupe de respectarea termenelor.
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Amendamentul 20
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a 

Cererile noi

Dacă, în urma informațiilor primite, 
solicitantul cere informații noi privind 
documentele instituțiilor, această 
solicitare se tratează ca o nouă cerere, în 
conformitate cu prevederile articolelor 7 
și 8. 

Or. fr

Amendamentul 21
Enrique Guerrero Salom

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Documentele întocmite sau primite în 
cadrul procedurilor de adoptare a actelor 
comunitare legislative sau altele decât 
legislative, cu caracter general devin direct 
accesibile publicului, sub rezerva 
articolelor 4 și 9.

1. Instituțiile, organele, oficiile sau 
agențiile pun în mod direct toate 
documentele la dispoziția publicului - și a 
celorlalte instituții, în conformitate cu 
principiul cooperării sincere - în format 
electronic sau prin intermediul unor 
registre, în special documentele întocmite 
sau primite în cadrul procedurilor de 
adoptare a actelor legislative ale Uniunii 
Europene sau a altor acte decât cele 
legislative, cu caracter general.

Or. es

Justificare

Pentru a garanta un acces rapid și cât mai eficient posibil la documente, este necesar ca 
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acestea să fie puse la dispoziție în format electronic. Adăugarea de: „- și celorlalte instituții, 
în conformitate cu principiul cooperării sincere -” Termenul „public”pare insuficient. Ar 
trebui inclus amendamentul dnei Cashman, cu această mică modificare.


