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Ändringsförslag 9
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I fråga om utlämnande av
personuppgifter bör ett tydligt samband 
upprättas mellan den här förordningen 
och förordning (EG) nr 45/2001 om skydd 
för enskilda då gemenskapsinstitutionerna 
och gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.

(10) Unionens institutioner och organ bör 
behandla personuppgifter i fullständig 
överensstämmelse med de registrerades 
rättigheter enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 10
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Handlingar som rör 
icke-lagstiftningsförfaranden, exempelvis 
sådana som syftar till att anta bindande 
bestämmelser utan allmän räckvidd, eller 
slutsatser, rekommendationer och 
resolutioner, bör var lättillgängliga i 
enlighet med principen om god 
förvaltning i artikel 41 i stadgan, 
samtidigt som man garanterar 
effektiviteten i institutionernas 
beslutsprocess, skyddet av berättigade 
privata intressen, exempelvis inom 
konkurrensrätten, i samband med avtal 
mellan företag och i förfaranden för 
offentlig upphandling och anställning, 
samt rättigheterna för de registrerade.
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Or. fr

Ändringsförslag 11
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I princip bör institutionernas samtliga 
handlingar göras tillgängliga för 
allmänheten. Vissa allmänna och privata 
intressen bör emellertid skyddas genom 
undantagsbestämmelser. Institutionerna
bör ges möjlighet att skydda sina interna 
samråd och överläggningar då detta krävs 
för att de ska kunna utföra sina uppgifter. 
Vid fastställandet av dessa undantag bör 
institutionerna, på unionens samtliga 
verksamhetsområden, beakta 
gemenskapslagstiftningens principer om 
skydd för personuppgifter.

(17) I princip bör institutionernas samtliga 
handlingar som har anknytning till deras 
verksamhet registreras och göras 
tillgängliga för allmänheten. Utan att det 
påverkar Europaparlamentets kontroll 
skulle emellertid tillgång till hela eller 
delar av en handling kunna nekas av skäl 
som rör skyddet av allmänna och privata 
intressen, eftersom institutionerna får
skydda sina interna samråd och 
överläggningar då detta krävs för att de ska 
kunna utföra sina uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat i 
elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar) som upprättats av en
institution och formellt överlämnats till en 
eller flera mottagare eller på annat sätt 
diarieförts eller mottagits av en institution; 
elektroniskt lagrade uppgifter, system för 
behandling och återvinning av uppgifter är 
att betrakta som handlingar om 

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat i 
elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar) som upprättats i en
institutions namn och formellt 
överlämnats till en eller flera mottagare 
eller på annat sätt diarieförts eller mottagits 
av en institution inom ett område som 
omfattas av Europeiska unionens 
behörighet; elektroniskt lagrade uppgifter, 
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informationen kan skrivas ut eller kopieras 
elektroniskt med de verktyg som finns 
tillgängliga för att hantera systemet.

system för behandling och återvinning av 
uppgifter är att betrakta som handlingar om 
informationen kan skrivas ut eller kopieras 
elektroniskt med de verktyg som finns 
tillgängliga för att hantera systemet.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Institutionerna ska vägra att ge tillgång 
till en handling om ett utlämnande skulle 
undergräva skyddet för

2. Institutionerna ska vägra att ge tillgång 
till en handling om ett utlämnande skulle 
undergräva skyddet för allmänna eller 
privata intressen, enligt vad som anges i 
förordning (EG) nr 45/2001, avseende

Or. fr

Ändringsförslag 14
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Handlingar som gäller en fråga där 
institutionen inte fattat något beslut.

a) Handlingar som gäller en fråga där 
institutionen inte fattat något beslut, om 
resultatet av beslutet skulle kunna 
påverkas av utlämnandet.

Or. fr
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Ändringsförslag 15
Enrique Guerrero Salom

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Undantagen i punkt 2 och 3 ska vara 
tillämpliga om det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande. Avseende punkt 2 a ska ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande anses föreligga om den 
begärda informationen rör miljöutsläpp.

4. Undantagen i punkt 2 ska vara 
tillämpliga om det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande. Vid avvägningen av 
allmänintresset av utlämnande ska 
särskild vikt fästas vid huruvida de 
begärda handlingarna rör skyddet av de 
grundläggande rättigheterna och skyddet 
av miljön eller rätten att leva i en sund 
miljö.

Or. es

Motivering

”Miljön” bör tas med i texten. Att leva i en sund miljö är inte nödvändigtvis detsamma som 
att miljön respekteras.

Ändringsförslag 16
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Undantagen i punkt 2 och 3 ska vara 
tillämpliga om det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande. Avseende punkt 2 a ska ett 
övervägande allmänintresse av utlämnande 
anses föreligga om den begärda
informationen rör miljöutsläpp.

4. Undantagen i punkt 2 och 3 ska vara 
tillämpliga om det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande. Ett övervägande 
allmänintresse av utlämnande föreligger
om de begärda handlingarna upprättats 
eller mottagits under förfaranden för 
antagande av unionens lagstiftningsakter 
eller icke-lagstiftningsakter med allmän 
räckvidd. Vid avvägningen av 
allmänintresset av utlämnande ska 
särskild vikt fästas vid huruvida de 
begärda handlingarna rör skyddet av de 
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grundläggande rättigheterna eller rätten 
att leva i en sund miljö.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Namn, titel och befattning avseende 
politiskt tillsatta personer, tjänstemän och 
företrädare för intresseorganisationer 
som agerar å tjänstens vägnar ska lämnas 
ut, om inte detta med tanke på de 
särskilda omständigheterna skulle 
påverka de berörda personerna negativt. 
Övriga personuppgifter ska lämnas ut om 
det är förenligt med villkoren för laglig 
behandling av personuppgifter enligt 
EG-rättens bestämmelser om skydd för 
enskilda i samband med behandling av 
personuppgifter.

5. Personuppgifter ska inte lämnas ut om 
det skulle skada den berörda personens 
rätt till privatliv och personlig integritet. 
Sådan skada uppkommer inte

– om uppgifterna enbart rör den berörda 
personens yrkesverksamhet, såvida det 
inte på grund av särskilda omständigheter 
finns skäl att anta att utlämnandet skulle 
få negativa följder för personen i fråga,
– om uppgifterna enbart rör en offentlig 
person, såvida det inte på grund av 
särskilda omständigheter finns skäl att 
anta att utlämnandet skulle få negativa 
följder för personen i fråga eller för andra 
honom eller henne närstående personer,
– om uppgifterna redan har 
offentliggjorts med den berörda personens 
samtycke.
Personuppgifter ska dock lämnas ut om 
ett övervägande allmänintresse kräver 
detta. I sådana fall ska institutionen, 
organet eller byrån åläggas att förtydliga 
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allmänintresset. Institutionen, organet 
eller byrån ska även uppge på vilket sätt 
allmänintresset i det enskilda fallet väger 
tyngre än den berörda personens 
intressen.
Om en institution, ett organ eller en byrå 
vägrar tillgång till en handling på 
grundval av denna punkt ska 
institutionen, organet eller byrån 
överväga om handlingen delvis kan 
lämnas ut.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag gör inte rättvisa åt behovet av en korrekt balans mellan de 
grundläggande rättigheter som står på spel.

Ändringsförslag 18
Enrique Guerrero Salom

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För handlingar som härrör från tredje 
part ska institutionen samråda med den 
berörda tredje parten för att bedöma om 
de undantag som anges i artikel 4 ska 
tillämpas, om det inte är uppenbart att 
handlingen ska eller inte ska lämnas ut.

1. Handlingar som härrör från tredje part 
ska lämnas ut av institutionerna, organen 
och byråerna. Det ska inte vara 
nödvändigt att samråda med 
upphovsmannen om det är uppenbart att
något av undantagen i denna förordning 
är tillämpligt. Samråd med tredje part ska 
hållas om denna part vid överlämnandet 
av handlingen begärt att handlingen ska 
hanteras på ett särskilt sätt, i syfte att 
bedöma huruvida ett undantag som anges 
i denna förordning är tillämpligt.

Or. es

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 19
Enrique Guerrero Salom

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Varje institution ska utse en person 
som ska ansvara för att kontrollera att 
alla de tidsfrister som anges i denna 
artikel verkligen respekteras.

Or. es

Motivering

Ombudsmannen har rekommenderat att det utses en informationsansvarig som ska ha till 
uppgift att se till att tidsfristerna respekteras.
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Ändringsförslag 20
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Förnyad begäran

Om den sökande, efter att ha fått 
information, begär nya handlingar hos 
institutionerna ska denna begäran 
handläggas som en ny ansökan i enlighet 
med artiklarna 7 och 8. 

Or. fr

Ändringsförslag 21
Enrique Guerrero Salom

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Handlingar som upprättats eller 
mottagits i samband med ett förfarande för 
att anta EU-rättsakter eller 
icke-lagstiftningsakter med allmän 
räckvidd ska göras direkt tillgängliga för 
allmänheten, om inte annat följer av 
artiklarna 4 och 9.

1. Institutionerna, organen och byråerna 
ska göra handlingar direkt tillgängliga för 
allmänheten och – i överensstämmelse 
med principen om lojalt samarbete – för 
de andra institutionerna, i elektronisk 
form eller via register, särskilt sådana
handlingar som upprättats eller mottagits i 
samband med ett förfarande för att inom 
Europeiska unionen anta 
lagstiftningsakter eller 
icke-lagstiftningsakter med allmän 
räckvidd.

Or. es

Motivering

För att säkerställa en snabb och effektiv tillgång till handlingar är det nödvändigt att 
tillhandahålla dem i elektronisk form. Tillägg: ”och – i överensstämmelse med principen om 
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lojalt samarbete – för de andra institutionerna”. Att skriva ”för allmänheten” verkar 
otillräckligt. Det verkar vettigt att ta med Cashmans ändringsförslag med denna mindre 
justering.


