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Predlog spremembe 9
Constance Le Grip

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede razkritja osebnih podatkov je 
treba vzpostaviti jasno razmerje med to 
uredbo in Uredbo (ES) št. 45/2001 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov.

(10) Institucije in organi Unije bi morali z 
osebnimi podatki ravnati v skladu s 
pravicami posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, kot je 
opredeljeno v Uredbi (ES) št. 45/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov.

Or. fr

Predlog spremembe 10
Constance Le Grip

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 a) Dokumenti o nezakonodajnih 
postopkih, ki se denimo uporabljajo za 
sprejetje zavezujočih ukrepov, a niso 
splošnega obsega, ali dokumenti o 
ugotovitvah, priporočilih ali resolucijah, 
bi morali biti dostopni enostavno, v skladu 
z načelom dobrega upravljanja iz člena 41 
Listine o temeljnih pravicah, hkrati pa bi 
bilo treba zagotoviti učinkovit proces 
sprejemanja odločitev v institucijah, 
zaščititi legitimne osebne interese, denimo 
s področja konkurenčnega prava, pri 



kartelnih zadevah in v postopkih javnih 
naročil in zaposlovanja, pa tudi pravice 
posameznikov, na katere se osebni podatki 
nanašajo

Or. fr

Predlog spremembe 11
Constance Le Grip

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17 ) Načelno bi morali biti vsi dokumenti 
institucij dostopni javnosti. Vendar pa je
treba nekatere javne in zasebne interese 
zaščititi z izjemami. Institucije bi morale 
imeti pravico varovati svoja notranja 
posvetovanja in razprave, kadar je to 
potrebno za varovanje svoje sposobnosti 
opravljanja nalog. Pri ocenjevanju izjem bi 
morale institucije upoštevati načela v 
zakonodaji Skupnosti s področja varstva 
osebnih podatkov, na vseh področjih 
delovanja Skupnosti.

(17 ) Načelno bi morali biti vsi dokumenti 
institucij, ki se navezujejo na njihovo 
dejavnost, evidentirani in dostopni 
javnosti. Vendar pa je možno, da se ne 
glede na nadzorno funkcijo Evropskega 
parlamenta dostop do celega dokumenta 
ali njegovega dela zavrne zaradi zaščite 
javnega in zasebnega interesa, saj imajo 
institucije pravico varovati svoja notranja 
posvetovanja in razprave, kadar je to 
potrebno za varovanje svoje sposobnosti 
opravljanja nalog.

Or. fr

Predlog spremembe 12
Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „dokument“ pomeni neko vsebino ne 
glede na to, kakšen je njen medij (napisana 
na papirju ali shranjena v elektronski obliki 
ali kot zvočni, vizualni ali avdiovizualni 
zapis) , ki ga je pripravila institucija in ga 
je uradno poslala enemu ali več 
prejemnikom ali kako drugače 
evidentirala, ali ki ga je institucija prejela; 
podatki iz sistemov za elektronsko 

(a) „dokument“ pomeni neko vsebino ne 
glede na to, kakšen je njen medij (napisana 
na papirju ali shranjena v elektronski obliki 
ali kot zvočni, vizualni ali avdiovizualni 
zapis) , ki je pripravljen v imenu 
institucije in je bil uradno poslan enemu 
ali več prejemnikom ali kako drugače 
evidentiran, ali ki ga je institucija prejela,
o zadevi, ki sodi na področje pristojnosti 
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shranjevanje, obdelavo ali priklic so 
dokumenti, če jih je mogoče izvleči v 
obliki tiskalniškega izpisa ali elektronskega 
zapisa z orodji, ki so na voljo za uporabo 
sistema ;

Evropske unije; podatki iz sistemov za 
elektronsko shranjevanje, obdelavo ali 
priklic so dokumenti, če jih je mogoče 
izvleči v obliki tiskalniškega izpisa ali 
elektronskega zapisa z orodji, ki so na 
voljo za uporabo sistema ;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Institucije zavrnejo dostop do 
dokumenta, kadar bi razkritje oslabilo 
varstvo:

2. Institucije lahko zavrnejo dostop do 
dokumenta, kadar bi razkritje oslabilo 
varstvo javnega ali zasebnega interesa, 
kot ga določa Uredba (ES) št. 45/2001, 
glede:

Or. fr

Predlog spremembe 14
Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dokumenti o zadevi, o kateri odločitev 
še ni bila sprejeta;

(a) dokumenti o zadevi, o kateri odločitev 
še ni bila sprejeta in bi razkritje lahko 
vplivalo na končno odločitev;

Or. fr



Predlog spremembe 15
Enrique Guerrero Salom

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Izjeme iz odstavkov (2) in (3) se 
uporabljajo, razen če ne prevlada javni 
interes za razkritje. V zvezi z odstavkom 
2(a) šteje, da prevlada javni interes za 
razkritje, če se zahtevane informacije
nanašajo na emisije v okolje. 

4. Izjeme iz odstavka 2 se uporabljajo, 
razen če ne prevlada javni interes za 
razkritje. Pri ugotavljanju javnega 
interesa za razkritje je treba posebno 
pozornost nameniti dejstvu, da so 
zahtevani dokumenti povezani z zaščito 
temeljnih pravic ali varovanjem okolja 
oziroma s pravico do življenja v zdravem 
okolju.

Or. es

Obrazložitev

„Okolje“ je treba vključiti. Živeti v zdravem okolju ni isto kot spoštovati okolje.

Predlog spremembe 16
Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Izjeme iz odstavkov (2) in (3) se 
uporabljajo, razen če ne prevlada javni 
interes za razkritje. V zvezi z odstavkom 
2(a) šteje, da prevlada javni interes za 
razkritje, če se zahtevane informacije 
nanašajo na emisije v okolje.

4. Izjeme iz odstavkov (2) in (3) se 
uporabljajo, razen če ne prevlada javni 
interes za razkritje. Javni interes za 
razkritje prevlada, če so bili dokumenti 
pripravljeni ali prejeti v postopkih za 
sprejetje zakonodajnih aktov Unije ali 
nezakonodajnih aktov, ki se splošno 
uporabljajo. Pri ugotavljanju javnega 
interesa za razkritje je treba posebno 
pozornost nameniti dejstvu, da so 
zahtevani dokumenti povezani z zaščito 
temeljnih pravic ali pravico do življenja v 
zdravem okolju.

Or. fr
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Predlog spremembe 17
Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Člen 4 –  odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Imena, nazivi in funkcije nosilcev javne 
funkcije, javnih uslužbencev in 
zastopnikov interesnih skupin v zvezi z 
njihovimi poklicnimi dejavnostmi se 
razkrijejo, razen če bi to v posebnih 
okoliščinah negativno vplivalo na zadevno 
osebo. Drugi osebni podatki se razkrijejo v 
skladu s pogoji o zakoniti obdelavi takih 
podatkov, določenimi v zakonodaji ES o 
varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov.

5. Osebni podatki se ne razkrijejo, če bi 
takšno razkritje ogrozilo zasebnost ali 
integriteto zadevne osebe. Do takšne 
grožnje ne pride:

–če se podatki nanašajo le na poklicne 
dejavnosti zadevne osebe, razen če obstaja 
razlog za domnevo – odvisno od posebnih 
okoliščin –, da bi razkritje negativno 
vplivalo na to osebo;
–če se podatki nanašajo le na javno osebo, 
razen če obstaja razlog za domnevo –
odvisno od posebnih okoliščin –, da bi 
razkritje negativno vplivalo na to osebo ali 
njene sorodnike;
–če so bili podatki že objavljeni s 
privolitvijo zadevne osebe.
Osebni podatki se kljub temu razkrijejo, 
če prevlada javni interes za razkritje. V 
takšnih primerih mora institucija, organ, 
urad ali agencija natančno opredeliti 
javni interes. Navesti mora razloge, zakaj 
javni interes v določenem primeru 
prevlada nad interesi zadevne osebe.
Če institucija, organ, urad ali agencija 
zavrnejo dostop do dokumenta na podlagi 
tega odstavka, preuči, ali je mogoče 
dovoliti delni dostop do tega dokumenta.

Or. en



Obrazložitev

Predlog Komisije ne zadovolji potrebe po pravem ravnotežju med temeljnimi pravicami, ki so 
v igri.

Predlog spremembe 18
Enrique Guerrero Salom

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Glede dokumentov tretjih strank se 
institucija s tretjimi strankami posvetuje, 
da bi presodila, ali se lahko uporabi 
izjema iz člena 4, razen če je že jasno, ali 
naj se dokument razkrije ali ne.

1. Glede dokumentov tretjih strank velja, 
da jih morajo razkriti institucije, organi 
ali uradi. Obvezno posvetovanje s tistimi, 
ki so dokument ustvarili, ni potrebno, če 
je jasno, da se uporablja ena od izjem iz te 
uredbe. S tretjo stranko se posvetuje, če je 
ta stranka pri izročitvi dokumenta 
zahtevala, da se jo obravnava na poseben 
način, da bi presodila, ali se lahko 
uporabi izjema iz te uredbe.

Or. es

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 19
Enrique Guerrero Salom

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Vsaka institucija imenuje odgovorno 
osebo, ki preverja, ali se roki iz tega člena 
ustrezno spoštujejo.

Or. es

Obrazložitev

Varuh človekovih pravic je priporočil, da se imenuje uradnik za informiranje, ki bo skrbel za 
spoštovanje rokov.

Predlog spremembe 20
Constance Le Grip

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a 

Nova prošnja

Če po prejetih informacijah prosilec od 
institucij želi dobiti nove dokumente, se 
njegova prošnja obravnava kot nova, 
odgovor pa se pošlje v skladu s členoma 7 
in 8. 

Or. fr



Predlog spremembe 21
Enrique Guerrero Salom

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dokumenti, pripravljeni ali prejeti med 
postopki za sprejetje zakonodajnih aktov 
EU ali nezakonodajnih aktov, ki se splošno 
uporabljajo, so neposredno dostopni 
javnosti ob upoštevanju členov 4 in 9. 

1. Institucije, organi, uradi ali agencije 
javnosti in drugim institucijam ob 
upoštevanju načela odkritega sodelovanja 
omogočijo neposredno dostopanje do 
dokumentov v elektronski obliki ali prek 
registrov, zlasti do tistih dokumentov, ki 
so pripravljeni ali prejeti med postopki za 
sprejetje zakonodajnih aktov Evropske 
unije ali nezakonodajnih aktov, ki se 
splošno uporabljajo.

Or. es

Obrazložitev

Dokumente je treba zagotoviti v elektronski obliki, da se poskrbi za hiter in kar najbolj 
učinkovit dostop do njih. Dodatek: „in drugim institucijam ob upoštevanju načela odkritega 
sodelovanja“. Zapis „javnosti“ je nezadosten. Zdi se smotrno, da z manjšo spremembo 
vključimo predlog spremembe g. Cashmana.


