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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 
instituţiile şi organele comunitare trebuie să ia decizii cu respectarea deplină a principiului 
transparenţei şi cât mai aproape cu putinţă de cetăţeni. Pentru a le oferi posibilitatea de a 
participa efectiv la procesul politic şi de a trage la răspundere autorităţile publice, este necesar 
ca atât cetăţenii, cât şi organismele alese să dispună de un acces cât mai larg la documentele 
instituţiilor europene. 

Cu toate acestea, modificările propriu-zise pe care Comisia le-a adus regulamentului sunt 
dezamăgitoare, deoarece în mai multe cazuri propunerile Comisiei reprezintă mai degrabă un 
pas înapoi decât un pas îndrăzneţ înainte, în sensul unui „efort către o mai mare transparenţă”. 

Mai întâi de toate, Comisia ar fi trebuit să îşi revizuiască în întregime propunerea anterioară 
deoarece intrarea în vigoare a Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene oferă un nou 
cadru juridic în temeiul articolului 15 alineatul (3). Comisia ar fi trebuit să includă propunerea 
sa în COM(2009)0665 referitoare la consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona. Comisia nu a retras în mod oficial propunerea şi nu a înlocuit-o cu o nouă 
propunere care să ţină seama de noul cadru prevăzut în Tratatul de la Lisabona. 

Cel mai însemnat pas înapoi îl reprezintă reformularea de către Comisie a definiţiei 
termenului de „document” (articolul 3), conceptul care stă chiar la baza regulamentului. 
Raportorul dumneavoastră consideră că, în loc ca definiţia să fie restrânsă, aşa cum propune 
de fapt Comisia, termenul de „document” ar trebui lărgit pentru a viza „informaţiile oficiale”, 
deoarece accesul solicitanţilor la informaţii ar face posibilă solicitarea de informaţii specifice 
într-un mod mai precis, ţintit şi cuprinzător, evitând primirea unei mari cantităţi de date 
inutile, care ar putea genera costuri suplimentare. Noua definiţie ar putea, de asemenea, 
facilita obţinerea accesului parţial la anumite documente clasificate şi ar face posibilă 
diferenţierea clară a informaţiilor neoficiale de cele oficiale. 

Deşi scopul prezentului regulament rămâne facilitarea accesului public la documentele 
instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor din UE, punerea la dispoziţia publicului a 
documentelor intermediare, precum proiectele de notă sau memorandumurile, ar putea 
modifica cursul oficial al informaţiilor către canale informale şi/sau interguvernamentale, ceea 
ce ar avea ca rezultat un grad mai scăzut de transparenţă şi o Uniunea Europeană mai slabă.

Taxele de căutare şi duplicare ar trebui limitate la taxe standard rezonabile pentru căutare şi 
duplicare. Comisia ar trebui să facă propuneri pentru punctele menţionate mai sus.

Pentru cetăţeni este de o importanţă deosebită ca, de exemplu, în cazul procedurilor privind 
încălcarea dreptului comunitar, care sunt adesea rezultatul petiţiilor înaintate de cetăţeni, să 
fie acordat un acces nerestricţionat la toate documentele legate de procedurile încheiate 
privind încălcarea dreptului comunitar. Aceasta include documentele furnizate de statele 
membre. Raportorul dumneavoastră subliniază că propunerea Comisiei de a acorda statelor 
membre dreptul de a refuza accesul la documente (articolul 5) în temeiul legislaţiei proprii 
este contrar jurisprudenţei Curţii de Justiţie Europene şi, prin urmare, nu este acceptabil. În 
privinţa articolului 9 („Regimul aplicabil documentelor sensibile”), este important ca 
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instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile Uniunii să stabilească o serie de norme comune 
de clasificare a acestui tip de documente, iar normele să fie făcute publice.

Comisia pentru petiţii consideră că menţinerea şi sporirea încrederii cetăţenilor în instituţiile, 
organele, oficiile şi agenţiile UE sunt deosebit de importante. UE trebuie să protejeze datele 
cu caracter personal şi viaţa privată la cele mai înalte standarde posibile şi nu ar trebui să 
instituie norme care să permită adoptarea unor măsuri dificil de aplicat din punct de vedere 
obiectiv. Deşi există o jurisprudenţă europeană privind interpretarea „interesului public 
major”, ar fi de dorit ca Comisia să ofere o definiţie exactă şi concretă a termenului.

Informaţiile clasificate nu se transmit de la recipient către o terţă parte fără consimţământul 
prealabil al emitentului. Comisia pentru petiţii ar saluta crearea unui cadru şi a unei proceduri 
comune pentru normele de declasificare, inclusiv posibilitatea ca instituţiile, organismele, 
oficiile şi agenţiile Uniunii să revizuiască şi să modifice categoria de clasificare a unui 
document în urma unei cereri pentru acces public la acesta. Astfel, documente clasificate 
anterior ar putea fi puse la dispoziţie într-un mod mai flexibil. 

În cazul în care o instituţie respinge cererea pentru obţinerea unui document pe baza 
dispoziţiilor prevăzute în prezentul regulament, instituţia este obligată să ofere o notificare 
care să menţioneze dacă şi când ar putea fi posibil, într-o etapă ulterioară, accesul parţial sau 
total la documentul respectiv.

Raportorul dumneavoastră este de părere că, pentru ca Iniţiativa europeană în materie de 
transparenţă să fie un succes, solicitanţii trebuie să poată găsi şi dobândi uşor informaţiile pe 
care le doresc. Ca atare, în contextul prezentului regulament, instituţiile ar trebui să garanteze 
furnizarea documentelor fie printr-o interfaţă comună pentru registrele lor de documente, fie 
printr-o interfaţă cu legături directe către registrul fiecărei instituţii.

Mai mult, astfel cum a fost cazul prezentului regulament, ar trebui să se solicite Comisiei să 
prezinte un raport privind punerea în aplicare a regulamentului revizuit şi să facă, acolo unde 
este cazul, recomandări pentru îmbunătăţiri.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru petiţii recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deţinute de o instituţie, şi 
anume întocmite sau primite de către 
aceasta şi aflate în posesia acesteia, 

(2) Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deţinute de o instituţie, 
organism, oficiu sau agenţie a Uniunii 
Europene privind un subiect referitor la 
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privind un subiect referitor la politicile, 
activităţile şi deciziile care ţin de sfera de 
responsabilitate a instituţiei respective în 
toate domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene.

politicile, activităţile, procedurile 
încheiate referitoare la cazurile de 
încălcare a dreptului UE şi deciziile care 
ţin de sfera de responsabilitate a instituţiei 
respective în toate domeniile de activitate 
ale Uniunii Europene.

Justificare

Regulamentul ar trebui să se aplice tuturor documentelor (astfel cum este prevăzut la 
articolul 3) deţinute de o instituţie, organism, oficiu sau agenţie a Uniunii Europene. Se face 
o referire specială la documentele privind investigaţiile în cazurile de încălcare a dreptului 
comunitar care ar putea fi solicitate de părţi (de exemplu, de petiţionari) pentru a-şi exercita 
dreptul de a iniţia o cale de atac sau dreptul la despăgubiri.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) prin „document” se înţelege o 
înregistrare sau un set de înregistrări 
întocmită(e) în scopuri oficiale, indiferent 
de suport (scris pe hârtie sau stocat sub 
formă electronică, înregistrare sonoră, 
vizuală sau audiovizuală) referitoare la o 
chestiune care este de competenţa 
instituţiilor, organelor, oficiilor sau 
agenţiilor Uniunii. Acestea nu includ 
proiecte, note şi memorandumuri care nu 
sunt destinate a face parte dintr-un dosar;

Justificare

Definiţia termenului de „document” propusă de Comisie este prea restrânsă. Un document ar 
putea fi considerat ca un „document” în sensul regulamentului doar dacă acesta este 
transmis în mod oficial sau înregistrat într-un alt mod. Acesta ar fi un pas înapoi în ceea ce 
priveşte transparenţa.
Punerea la dispoziţia publicului a documentelor intermediare, precum proiectele de notă sau 
memorandumurile ar putea modifica cursul oficial al informaţiilor către canale informale 
şi/sau interguvernamentale care ar avea ca rezultat un grad mai scăzut de transparenţă şi o 
Uniunea Europeană mai slabă, ceea ce ar fi contraproductiv.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prin „terţ” se înţelege orice persoană 
fizică sau juridică ori entitate exterioară 
instituţiei în cauză, inclusiv statele 
membre, celelalte instituţii şi organe 
comunitare sau necomunitare şi ţările 
terţe.

(b) prin „terţ” se înţelege orice persoană 
fizică sau juridică ori entitate exterioară 
instituţiei în cauză, celelalte instituţii şi 
organe din Uniune sau din afara Uniunii
şi ţările terţe.

Justificare

 Statele membre nu ar trebui considerate părţi terţe în relaţiile cu instituţiile sau în 
comunicările acestora privind aspecte legate de domeniul de activitate al Uniunii.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) politica financiară, monetară sau 
economică a Comunităţii sau a unui stat 
membru;

(d) politica financiară, monetară sau 
economică a Uniunii Europene sau a unui 
stat membru;

Justificare

Această modificare formală este necesară în urma intrării în vigoare a TUE.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consultanţei juridice şi procedurilor 
judiciare, procedurilor de arbitraj şi de 
soluţionare a diferendelor;

(c) consultanţei juridice, cu excepţia 
cazului în care aceasta este oferită în 
legătură cu procedurile de adoptare a 
actelor juridice, şi procedurilor judiciare;
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Justificare

Amendamentul Comisiei la articolul 4 alineatul (2) litera (c) ar reduce standardele în 
comparaţie cu normele actuale. Acest punct este modificat pentru a îmbunătăţi standardele şi 
pentru a ţine seama de hotărârea Turco (cauzele C-39/05 P şi C-52/05 P).  

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obiectivelor activităţilor de inspecţie, 
de anchetă şi de audit;

(d) obiectivelor activităţilor de inspecţie, 
de anchetă,  a procedurilor în domeniul 
concurenţei şi a activităţilor de 
audit;inspecţiilor, anchetelor, procedurilor 
în domeniul concurenţei şi auditurilor;

Justificare

Divulgarea documentelor referitoare la procedurile în domeniul concurenţei este refuzată 
deoarece aceasta poate aduce atingerea protecţiei unor astfel de proceduri.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se divulgă numele, titlurile şi funcţiile 
celor care deţin o funcţie publică, ale 
funcţionarilor publici şi ale reprezentanţilor 
grupurilor de interese, atunci când sunt 
legate de activitatea lor profesională, cu 
excepţia cazului în care, având în vedere 
circumstanţele speciale, divulgarea ar 
afecta negativ persoanele în cauză. Alte 
date cu caracter personal se divulgă în 
conformitate cu condiţiile referitoare la 
prelucrarea legală a unor astfel de date, 
stabilite prin legislaţia comunitară privind 
protecţia persoanelor în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal.

(5) Se divulgă numele, titlurile şi funcţiile 
celor care deţin o funcţie publică, ale 
funcţionarilor publici şi ale reprezentanţilor 
grupurilor de interese, atunci când sunt 
legate de activitatea lor profesională, doar 
cu consimţământul emitentului, cu 
excepţia cazului în care, având în vedere 
circumstanţele speciale, divulgarea ar 
afecta negativ viaţa privată şi integritatea 
persoanelor în cauză. Alte date cu caracter 
personal se divulgă în conformitate cu 
condiţiile referitoare la prelucrarea legală a 
unor astfel de date, stabilite prin legislaţia 
Uniunii privind protecţia persoanelor în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal.
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Se solicită consimţământul celor care 
deţin o funcţie publică, al funcţionarilor 
publici şi al reprezentanţilor grupurilor de 
interese înainte de a menţiona într-un 
document numele, titlurile şi funcţiile 
acestora.
În cazul în care o instituţie, un organism, 
un oficiu sau o agenţie refuză accesul la 
un document în temeiul alineatului (1), 
trebuie să ia în considerare posibilitatea 
acordării unui acces parţial la 
documentul respectiv.

Justificare

Formularea ar trebui să fie conformă cu recenta hotărâre a CEJ în cauza Bavarian Lager 
(C-28/08P). Viitorul acces la documentele întocmite recent ar trebui facilitat.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o cerere de acces 
priveşte un document care provine de la un 
stat membru, document diferit de cele 
transmise în cadrul procedurilor care duc la 
un act legislativ sau la un alt act decât 
legislativ, cu caracter general, se consultă 
autorităţile statului membru. Instituţia care 
deţine documentul îl va divulga, cu 
excepţia cazului în care statul membru 
prezintă motive pentru nedivulgarea 
acestuia, în temeiul excepţiilor menţionate 
la articolul 4 sau în temeiul dispoziţiilor 
specifice din propria legislaţie care 
împiedică divulgarea documentului în 
cauză. Instituţia evaluează pertinenţa 
motivelor prezentate de statul membru în 
măsura în care acestea se bazează pe 
excepţiile prevăzute în prezentul 
regulament.

(2) În cazul în care o cerere de acces 
priveşte un document care provine de la un 
stat membru, document diferit de cele 
transmise în cadrul procedurilor care duc la 
un act legislativ sau la un alt act decât 
legislativ, cu caracter general, sau 
informaţiile prezentate Comisiei 
referitoare la punerea în aplicare a 
legislaţiei Uniunii, înainte de intentarea 
oricăror acţiuni în instanţă legate de 
acestea, se consultă autorităţile statului 
membru. Instituţia, organismul, oficiul sau 
agenţia care deţine documentul îl va 
divulga, cu excepţia cazului în care statul 
membru prezintă motive pentru 
nedivulgarea acestuia, în temeiul 
excepţiilor menţionate la articolul 4. 
Instituţia evaluează pertinenţa unor astfel 
de motive prezentate de statul membru.
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Justificare

Statele membre pot solicita instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor UE să refuze 
accesul la documentele lor în cazul în care această cerere se bazează pe excepţiile prevăzute 
la articolul 4 (IFAW cauza C-64/05). Statele membre nu au drept de veto în ceea ce priveşte 
documentele care emană de la acestea şi nici dreptul de a face referire la dispoziţii din 
legislaţia naţională pentru a justifica confidenţialitatea. Ar trebui acordat acces şi la 
informaţiile din statele membre prezentate Comisiei referitoare la punerea în aplicare a 
dreptului comunitar, înainte de iniţierea unor proceduri pe lângă o instanţă (recomandarea 4 
din rezoluţia Cashman).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul respingerii totale sau parţiale 
a cererii, solicitantul poate adresa, în 
termen de 15 zile lucrătoare de la primirea 
răspunsului din partea instituţiei, o cerere 
de confirmare prin care solicită ca instituţia 
să-ţi revizuiască poziţia.

(3) Instituţia notifică solicitantul dacă şi 
când ar putea fi posibil accesul ulterior, 
parţial sau total, la documentul respectiv.

Solicitantul poate adresa, în termen de 15 
zile lucrătoare de la primirea răspunsului 
din partea instituţiei, o cerere de 
confirmare prin care solicită ca instituţia 
să-şi revizuiască poziţia.

Justificare

Solicitanţii sunt conştienţi de posibilitatea pe care o vor avea în viitor de a accesa 
documentul solicitat.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Documentele sensibile sunt documente 
emise de instituţii sau agenţiile create de 
către acestea, de statele membre, de ţările 

(1) Documentele sensibile sunt documente 
emise de instituţii, organele, oficiile sau 
agenţiile create de către acestea, de statele 



PE441.376v02-00 10/13 AD\850330RO.doc

RO

terţe sau de organizaţiile internaţionale, 
clasificate „TRÈS SECRET/TOP 
SECRET” (Strict secret), „SECRET” 
(Secret) sau „CONFIDENTIEL” 
(Confidenţial) în temeiul normelor în 
vigoare în cadrul instituţiei în cauză, care 
protejează interesele fundamentale ale 
Uniunii Europene sau ale unuia sau mai 
multor state membre în domeniile definite 
la articolul 4 alineatul (1) litera (a) şi, în 
special, în domeniile siguranţei publice, 
apărării şi chestiunilor militare.

membre, de ţările terţe sau de organizaţiile 
internaţionale, clasificate „TRÈS 
SECRET/TOP SECRET” (Strict secret), 
„SECRET” (Secret) sau 
„CONFIDENTIEL” (Confidenţial) în 
temeiul normelor comune stabilite de 
instituţiile, organismele, oficiile şi 
agenţiile care protejează interesele 
fundamentale ale Uniunii Europene sau ale 
unuia sau mai multor state membre în 
domeniile definite la articolul 4 alineatul 
(1) literele (a) şi (b) şi, în special, în 
domeniile siguranţei publice, apărării şi 
chestiunilor militare.

Justificare

Propunerea Comisiei de a nu modifica articolul 9 nu corespunde modificărilor propuse 
pentru articolul 4, care în prezent face ca referinţa de la alineatul (1) din prezentul articol să
fie incoerentă şi greşită. În conformitate cu articolul 15 din TFUE condiţiile şi limitele pentru 
accesul la documente ar trebui, de asemenea, stabilit în codecizie. Prin urmare, este 
imperativ şi conform temeiului juridic ca instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile să adopte 
norme comune privind clasificarea.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele instituţiilor cu privire la 
documentele sensibile sunt făcute publice.

(6) Normele comune ale instituţiilor, 
organismelor, oficiilor sau agenţiilor cu 
privire la documentele sensibile sunt făcute 
publice.

Justificare

Propunerea Comisiei de a nu modifica articolul 9 nu corespunde modificărilor propuse 
pentru articolul 4, care în prezent face ca referinţa de la alineatul (1) din prezentul articol să 
fie incoerentă şi greşită. În conformitate cu articolul 15 din TFUE condiţiile şi limitele pentru 
accesul la documente ar trebui, de asemenea, stabilit în codecizie. Prin urmare, este 
imperativ şi conform temeiului juridic ca instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile să adopte şi 
să publice norme comune privind clasificarea.

Amendamentul 12
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instituţiile iau imediat măsurile 
necesare pentru crearea unui registru care 
să fie disponibil până la 3 iunie 2002.

(3) Instituţiile iau imediat măsurile 
necesare pentru crearea unei interfeţe 
comune pentru registrele instituţiilor, 
pentru a asigura coordonarea între 
registre.

Amendamentul 13

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 şi 9.

(1) În măsura posibilului, instituţiile pun 
la dispoziţia directă a publicului 
documentele în format electronic sau prin 
intermediul unui registru, în conformitate 
cu normele în vigoare din cadrul 
instituţiei, oficiului sau agenţiei în cauză.

Justificare

 Pentru a menţine standardele actuale, se reintroduce textul prezentului articol 12 alineatul 
(1).

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu până la .. .. …, Comisia publică 
un raport privind punerea în aplicare a 
principiilor prezentului regulament şi face 
recomandări, inclusiv, inter alia, o 
definiţie a termenului de „interes public 
superior” şi, dacă este cazul, propuneri de 
revizuire a prezentului regulament şi un 
program de acţiune conţinând măsuri pe 
care instituţiile, organele, oficiile şi 
agenţiile să le adopte.
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Justificare

Aşa cum s-a întâmplat în cazul prezentului regulament, ar trebui prezentat un raport privind 
punerea în aplicare a regulamentului şi, acolo unde este cazul, ar trebui făcute recomandări 
şi propuneri de îmbunătăţire.
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