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Motivația pentru o a doua versiune a proiectului de raport
Propunerea de reformare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 [COM(2008)0229] este pe rol 
de mai mulți ani. În 2009, plenul Parlamentului European a adoptat amendamente, dar nu a 
votat o rezoluție legislativă, iar chestiunea a fost trimisă înapoi la comisia competentă1. 
Atunci când Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, Comisia a hotărât să nu retragă 
propunerea2. Prin urmare, aceasta a fost păstrată, deși noile tratate au creat un cadru juridic cu 
totul nou în ceea ce privește accesul la documente și au definit acest drept ca fiind unul 
fundamental (articolul 42 din cartă, care acum are un caracter juridic obligatoriu), au extins 
conceptul de democrație participativă (articolele 9-12 TUE) și au limitat în mod strict 
excepțiile în ceea ce privește transparența procedurii legislative (prin eliminarea articolului 
207 TCE precedent) care solicita transparența activităților legislative pregătitoare ale 
Consiliului, „menținând cu toate acestea eficiența procesului de luare a deciziilor.” În mai 
2010 a fost prezentat un nou proiect de raport3, urmat de un atelier privind transparența4. 
După prezentarea proiectului de raport, Tribunalul de Primă Instanță și Curtea de Justiție au 
adoptat o serie de hotărâri importante cu un domeniu de aplicare extins în vederea înțelegerii 
noului cadru juridic referitor la accesul la documente creat de Tratatul de la Lisabona. În 
această privință, Curtea de Justiție a clarificat în cauza Bavarian Lager (C-28/08), hotărârea 
din 9 iunie 2010, poziția sa față de relația dintre transparență și protecția datelor în baza 
formulării actuale a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001. Acest fapt a determinat AEPD să 
inițieze o analiză substanțială suplimentară a relației dintre protecția datelor și transparență5. 
În același timp, Curtea de Justiție a hotărât, în cauza TGI (C-139/07 P), hotărârea din 29 iunie 
2010, privind accesul la procedurile (administrative) referitoare la ajutoarele de stat, că aceste 
proceduri se încadrează în excepțiile în vederea efectuării de inspecții, anchete și audituri. 
Chestiunea referitoare la accesul la documentele aferente procedurilor administrative (și la 
posibila prezumție împotriva divulgării) este clarificată și în cauza MyTravel (C-506/08 P), 
hotărârea din 21 iulie 2011, în care Curtea de Justiție a făcut distincția între documente 
legislative și administrative, dar a subliniat că acest lucru nu înseamnă că documentele 
administrative ar fi scutite de la cerința privind transparența din Regulamentul (CE) nr. 
1049/2001. În același timp, Tribunalul de Primă Instanță a stabilit în câteva dintre hotărârile 
sale testul pe care l-a aplicat în ceea ce privește derogările condiționate, întrucât riscul trebuie 
să fie „în mod rezonabil previzibil, și nu pur ipotetic”, iar „accesul la document ar putea să 
aducă atingere în mod concret și efectiv interesului protejat” – a se vedea Batchelor (T-
250/08), hotărârea din 22 martie 2011, NLG (cauzele conexate T-109/05 și T-444/05), 
hotărârea din 24 mai 2011, și Toland (T-471/08), hotărârea din 7 iunie 2011. Acesta a 
clarificat, de asemenea, că, în cadrul procedurii legislative, derogarea privind deliberarea 
internă trebuie limitată cu strictețe în ceea ce privește numele și pozițiile delegațiilor statelor 
membre în Consiliu, după cum este menționat în cauza Acces Info Europe (T-233/09), 
hotărârea din 22 martie 2011.
                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2009)0114.
2 Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665).
3 PE 439.989v01.
4 „Atelier privind accesul la documentele UE după Tratatul de la Lisabona”, 1 iunie 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 Documentul AEPD din 24 martie 2011 privind accesul public la documente care conțin date personale în urma 
hotărârii în cauza Bavarian Lager și Avizul din 30 iunie 2008 cu privire la propunerea de regulament privind 
accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO C 2, 7.1.2009, p. 7).
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Datorită schimbărilor substanțiale menționate anterior, a fost organizată o nouă audiere1 în 
vederea modificării Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, precum și referitor la aplicarea 
anterioară a regulamentului menționat în legătură cu raportul anual Hautala/Sargentini privind 
accesul public la documente [dispozițiile articolului 104 alineatul (7)] pentru anii 2009-2010 
[2010/2294(INI)]. Raportul menționat a analizat aspectele pozitive și negative ale sistemului 
actual în baza exemplelor practice reale ale aplicării Regulamentului (CE) nr. 1049/2001. 
Acesta a fost adoptat în Comisia LIBE cu o majoritate covârșitoare în iunie 2011, arătând 
poziția comună a tuturor grupurilor politice în ceea ce privește accesul la documente.

În același timp, s-au organizat mai multe întâlniri și dezbateri împreună cu Consiliul și 
Comisia, inclusiv o întâlnire între raportor, raportorii alternativi și raportorii pentru aviz, pe de 
o parte, și vicepreședintele Comisiei Šefčovič, pe de altă parte, la 28 iunie 2011. Spre 
surprinderea Parlamentului, Comisia a prezentat o nouă propunere legislativă privind un 
regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 (COM/2011/0137) prin care 
solicita o actualizare minoră a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 actual, copiind de fapt 
dispozițiile articolului 15 din tratat. Având în vedere situația juridică neclară, Serviciului 
Juridic al Parlamentului European i s-a solicitat să clarifice dacă a doua propunere a Comisiei 
îndeplinește cerințele care decurg din Tratatul de la Lisabona referitoare la accesul la 
documente. Pe baza răspunsului clar și negativ furnizat (avizul Serviciului Juridic din 4 iulie 
2011, SJ-0331/11), s-a luat o decizie politică, în urma consensului la care au ajuns grupurile 
politice: a doua propunere ar trebui să fie integrată în prima și, prin urmare, va deveni caducă 
(fapt indicat în rezoluția legislativă).
Din cauza tuturor evoluțiilor menționate, raportorul a fost nevoit să modifice și să adapteze 
parțial proiectul său de raport și să redacteze o a doua versiune a acestuia.

Principalele modificări în a doua versiune a proiectului de raport
Modificările propuse de Comisie în a doua propunere scurtă (COM(2011)0137) au fost 
integrate în întregime în raport. Prin urmare, propunerea menționată va deveni caducă, după 
cum se arată în rezoluția legislativă – a se vedea, de exemplu, amendamentele 1, 25, precum 
și toate amendamentele care introduc formularea „instituție, organ, birou și/sau agenție”.

A fost necesar să se evidențieze jurisprudența CEDO (cauza TASZ/Ungaria, nr. 37374/05), 
întrucât aceasta începea să dezvolte dreptul la informare pornind de la dispoziția referitoare la 
dreptul la exprimare – amendamentele 2 și 33.
Dispozițiile care definesc un sistem comun de documente clasificate au fost rescrise, axându-
se pe o procedură comună de clasificare și declasificare - amendamentul 27.
Rolul transparenței legislative a fost clarificat și subliniat, în special în ceea ce privește 
derogarea privind deliberarea internă care a fost introdusă din nou, dar care, ținând seama de 
cea mai recentă jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a fost rescrisă și 
limitată. În principiu, acesta nu ar trebui să fie valabil pentru procedura legislativă (conform 
acordului grupului politic din raportul Hautala/Sargentini), ci ar trebui să fie aplicat doar pe 
durata desfășurării procedurii. A se vedea amendamentele 10,11, 32 și 36.
Relația cu alte acte lex specialis posibile este clarificată în măsura în care limitările mai stricte 

                                               
1 „Dreptul de a accesa documentele UE: Punerea în aplicare și viitorul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, 
13 aprilie 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df.
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pot fi introduse numai de legislația în temeiul articolului 15 – amendamentul 18.
Toate excepțiile ar trebui să fie condiționate și pentru toate trebuie utilizat un test comparativ 
între excepție și interesul public pentru divulgarea informațiilor, ținând seama de criteriile 
dezvoltate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. A se vedea amendamentul 33.

Mai multe amendamente au fost eliminate din raport: trimiterea la un cadru general al 
documentelor clasificate, reutilizarea informațiilor, contradicția dintre intimitate ca fundament 
obligatoriu și condiționat al refuzului, consultarea părților terțe, Jurnalul Oficial etc.


