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Τροπολογία 14
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαιούχοι και πεδίο εφαρμογής Δικαιούχοι

1. Κάθε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει 
να έχει  δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα 
των θεσμικών οργάνων, υπό την 
επιφύλαξη των αρχών, όρων και 
περιορισμών που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Κάθε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε 
ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων 
πρέπει να έχει  δικαίωμα πρόσβασης σε 
έγγραφα των θεσμικών οργάνων, υπό την 
επιφύλαξη των αρχών, όρων και 
περιορισμών που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού 
οργάνου,  και συγκεκριμένα  σε όσα 
συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από 
αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του 
όσον αφορά ένα θέμα σχετικό με τις 

πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις 
αποφάσεις που υπόκεινται στην 
αρμοδιότητά του , σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9 
παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα 
έγγραφα είτε ύστερα από γραπτή αίτηση, 
είτε απευθείας σε ηλεκτρονική μορφή ή 
μέσω μητρώου εγγράφων. Ειδικότερα, η 
πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν 
ή παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια 
νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή 
απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 12.
4. Τα ευαίσθητα έγγραφα κατ' άρθρο 9 
παράγραφος 1 υφίστανται ειδική 
μεταχείριση, σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο.
5. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα έγγραφα που υποβάλλονται στα 
Δικαστήρια από μέρη άλλα από τα 
θεσμικά όργανα.
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6. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
δικαιωμάτων πρόσβασης των 
ενδιαφερόμενων μερών που θεσπίζονται 
από το κοινοτικό δίκαιο, τα έγγραφα που 
αποτελούν μέρος του διοικητικού 
φακέλου μιας έρευνας ή μιας διαδικασίας 
σχετικά με μια πράξη ιδιωτικού 
περιεχομένου δεν είναι προσβάσιμα από 
το κοινό μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα 
ή να οριστικοποιηθεί το άρθρο. Το κοινό 
δεν έχει πρόσβαση σε έγγραφα που 
περιέχουν πληροφορίες τις οποίες έχει 
συγκεντρώσει ή έχει λάβει θεσμικό 
όργανο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
στο πλαίσιο των ερευνών αυτών.
7. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα 
δικαιώματα πρόσβασης του κοινού σε 
έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των 
θεσμικών οργάνων τα οποία ενδεχομένως 
απορρέουν από πράξεις διεθνούς δικαίου 
ή από πράξεις που θεσπίζονται από τα 
θεσμικά όργανα προς εφαρμογή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με το άρθρο 15(3) ΣΛΕΕ. Διευκρινίζει ότι οι δικαιούχοι και το πεδίο του 
Κανονισμού είναι διαφορετικά θέματα που είναι προτιμότερο να εξετασθούν χωριστά.

Τροπολογία 15
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  Άρθρο 2α
Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια 
θεσμικών οργάνων, οργανισμών, 
υπηρεσιών ή φορέων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δηλαδή έγγραφα εκπονηθέντα ή 
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παραληφθέντα από τους ανωτέρω, και 
που αφορούν όλους τους τομείς 
δραστηριότητας της Ένωσης.
2. Το κοινό έχει πρόσβαση στα έγγραφα 
είτε υπό την ηλεκτρονική μορφή τους 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στο επίσημο 
μητρώο των οργάνων, ή μέσω γραπτής 
αίτησης. Τα έγγραφα που εκπονήθηκαν ή 
παρελήφθησαν στη διάρκεια μιας 
νομοθετικής περιόδου καθίστανται άμεσα 
προσβάσιμα σύμφωνα με το άρθρο 12.
3. Ο παρών Κανονισμός ισχύει με την 
επιφύλαξη των αυξημένων δικαιωμάτων 
πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα που 
βρίσκονται στα χέρια των θεσμικών 
οργάνων, οργανισμών, υπηρεσιών ή 
φορέων που πιθανόν να απορρέουν από 
κείμενα διεθνούς δικαίου ή πράξεις των 
οργάνων κατ΄εφαρμογή αυτών των 
κειμένων ή από τη νομοθεσία των 
κρατών μελών.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη πράξη παρουσιάζει ένα γενικό πλαίσιο για όλα 
τα όργανα, και όλους τους οργανισμούς και φορείς της ΕΕ. 

Τροπολογία 16
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «έγγραφο»: οποιοδήποτε περιεχόμενο 
ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν 
υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή 
αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή 
με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική 
εγγραφή) που συντάσσεται από θεσμικό 
όργανο και διαβιβάζεται επίσημα σε έναν 

α) «έγγραφο»: οποιοδήποτε δεδομένο ή 
περιεχόμενο ανεξάρτητα από το 
χρησιμοποιηθέν υπόθεμα (γραμμένο σε 
χαρτί ή αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική 
μορφή, ή με ηχητική, οπτική ή 
οπτικοακουστική εγγραφή) που αφορά 
θέμα σχετικό με τις πολιτικές, τις 
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ή περισσότερους αποδέκτες ή 
καταγράφεται με άλλο τρόπο, ή που 
λαμβάνεται από ένα θεσμικό όργανο· τα 
δεδομένα που περιέχουν συστήματα 
ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας 
και ανάκτησης δεδομένων θεωρούνται 
έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε 
εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με 
τη βοήθεια των διαθέσιμων εργαλείων του 
λειτουργικού συστήματος ,

δραστηριότητες και αποφάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του 
οργάνου· οι πληροφορίες που περιέχονται 
σε συστήματα ηλεκτρονικής αποθήκευσης, 
επεξεργασίας και ανάκτησης δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται για 
τις εργασίες του οργάνου) θεωρούνται 
έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε 
ένα ή περισσότερα εκτυπωμένα ή 
ηλεκτρονικά αντίγραφα με τη βοήθεια 
οποιουδήποτε ευλόγως διαθέσιμου
εργαλείου του λειτουργικού συστήματος. 
Όποιο όργανο προτίθεται να 
δημιουργήσει ένα νέο ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης ή να επιφέρει 
ουσιώδεις τροποποιήσεις σε ένα υπάρχον 
σύστημα, οφείλει να αξιολογήσει τις 
αναμενόμενες επιπτώσεις για τα 
εγγυημένα από τον παρόντα Κανονισμό 
δικαιώματα πρόσβασης και να προβεί σε 
ενέργειες για την προαγωγή του στόχου 
της διαφάνειας. Οι λειτουργίες 
ανάκτησης των πληροφοριών που έχουν 
αποθηκευτεί στα ηλεκτρονικά συστήματα 
αποθήκευσης από τα όργανα πρέπει να 
αναπροσαρμοστούν ώστε να καλύψουν 
επανειλημμένα αιτήματα του κοινού, που 
δεν μπορούν να καλυφθούν με τη χρήση 
των σήμερα διαθέσιμων εργαλείων του 
λειτουργικού συστήματος,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της πρότασης λαμβάνει υπόψη την αυξανόμενη σημασία της ηλεκτρονικής 
αποθήκευσης δεδομένων, που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέσον παράκαμψης της 
πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες που παλαιότερα θα περιέχονταν στα συνηθισμένα 
έγγραφα.
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Τροπολογία 17
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη δημόσια ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των 
φυσικών ή νομικών προσώπων·

α) την εσωτερική δημόσια ασφάλεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών της·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της εσωτερικής δημόσιας ασφάλειας δεν χρειάζεται νέο ορισμό σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 18
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) της παροχής νομικών συμβουλών και
των δικαστικών διαδικασιών διαιτησίας 
και επίλυσης διαφορών·

γ) της παροχής νομικών συμβουλών περί 
των δικαστικών διαδικασιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην απόφασή του επί της Υπόθεσης Turco, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε πως η 
δημοσιοποίηση των νομικών συμβουλών σε νομοθετικές πρωτοβουλίες καθιστά πιο διαφανή 
και ανοικτή τη νομοθετική διαδικασία και ενισχύει τα δημοκρατικά δικαιώματα των ευρωπαίων 
πολιτών.
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Τροπολογία 19
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2 - στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας 
των διαδικασιών επιλογής.

ε) της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας 
των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων 
μέχρις ότου λάβει την απόφασή του το 
ενδιαφερόμενο για τη σύμβαση όργανο, ή 
των εργασιών μιας επιτροπής επιλογής εν 
όψει της πρόσληψης υπαλλήλων μέχρις 
ότου λάβει την απόφασή της η αρμόδια 
για τις προσλήψεις αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Κανονισμός πρέπει να καθιστά σαφές πως η εξαίρεση αφορά μόνο τις υπό εξέλιξη 
διαδικασίες.

Τροπολογία 20
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο 
αν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. Όσον αφορά την 
παράγραφο 2 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών, όταν οι ζητούμενες 
πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο
περιβάλλον.

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 εφαρμόζονται μόνο αν 
υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. Κατά τη στάθμιση του 
δημοσίου συμφέροντος δημοσιοποίησης, 
ειδικό βάρος δίδεται στο να αφορούν τα 
ζητούμενα έγγραφα την προστασία 
θεμελιωδών δικαιωμάτων ή το δικαίωμα 
ζωής μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι κεντρικό στοιχείο της ΕΕ και η ζωή μέσα σε 
ένα υγιές περιβάλλον είναι ένα δικαίωμα που αναγνωρίσθηκε στο άρθρο 37 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 1 της Σύμβασης του Άρχους.

Τροπολογία 21
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ονόματα, οι τίτλοι και τα 
καθήκοντα των ασκούντων δημόσια 
λειτουργήματα, των δημόσιων 
υπαλλήλων και των εκπροσώπων ομάδων 
συμφερόντων, κατά την άσκηση των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, 
δημοσιοποιούνται εκτός αν, λόγω 
ιδιαίτερων περιστάσεων, η 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών 
μπορεί να θίξει τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα. Τα διάφορα άλλα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα 
δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους 
κανόνες που διέπουν τη νόμιμη 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών, οι 
οποίο καθορίζονται από την κοινοτική 
νομοθεσία για την προστασία των 
φυσικών προσώπων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

5. Τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να 
δημοσιοποιούνται εάν τούτο παραβιάζει 
το απόρρητο ή την ακεραιότητα του 
ενδιαφερομένου. Παραβίαση θεωρείται 
ότι δεν υπάρχει:

- εάν τα δεδομένα αφορούν αποκλειστικά 
επαγγελματικές δραστηριότητες του 
ενδιαφερομένου εκτός κι αν, λόγω 
ειδικών συνθηκών, υπάρχει λόγος να 
θεωρηθεί ότι η δημοσιοποίηση θα 
έβλαπτε τον ενδιαφερόμενο,
- εάν τα δεδομένα αφορούν αποκλειστικά 
ένα δημόσιο πρόσωπο εκτός κι αν, λόγω 
ειδικών συνθηκών, υπάρχει λόγος να 
θεωρηθεί ότι η δημοσιοποίηση θα 
έβλαπτε τον ενδιαφερόμενο ή άλλο ή άλλα 
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πρόσωπα που σχετίζονται με αυτόν,
- εάν τα δεδομένα έχουν ήδη 
δημοσιοποιηθεί με τη συγκατάθεση του 
ενδιαφερομένου.
Τα προσωπικά δεδομένα πάντως 
δημοσιοποιούνται εάν το απαιτεί κάποιο 
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον. Σε αυτή 
την περίπτωση, το όργανο ή ο φορέας 
οφείλει να διευκρινίσει ποιο είναι το 
δημόσιο συμφέρον. Οφείλει να παραθέσει 
τους λόγους για τους οποίους στη 
συγκεκριμένη περίπτωση το δημόσιο 
συμφέρον υπερισχύει των συμφερόντων 
του ενδιαφερομένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τις συστάσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 

Τροπολογία 22
Ágnes Hankiss

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ονόματα, οι τίτλοι και τα καθήκοντα 
των ασκούντων δημόσια λειτουργήματα, 
των δημόσιων υπαλλήλων και των 
εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, κατά 
την άσκηση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων τους, δημοσιοποιούνται 
εκτός αν, λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, η 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών 
μπορεί να θίξει τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα. Τα διάφορα άλλα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δημοσιοποιούνται 
σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη 
νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων 
αυτών, οι οποίο καθορίζονται από την 
κοινοτική νομοθεσία για την προστασία 
των φυσικών προσώπων όσον αφορά την 

5. Τα ονόματα, οι τίτλοι και τα καθήκοντα 
των ασκούντων δημόσια λειτουργήματα, 
των δημόσιων υπαλλήλων και των 
εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, κατά 
την άσκηση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων τους, δημοσιοποιούνται 
αποκλειστικά με τη συγκατάθεση του 
φορέα αρχικής διάθεσης των δεδομένων, 
εκτός αν, λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, η 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών 
μπορεί να θίξει το απόρρητο και την 
ακεραιότητα των ενδιαφερομένων 
προσώπων. Τα διάφορα άλλα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δημοσιοποιούνται 
σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη 
νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων 
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επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

αυτών, οι οποίο καθορίζονται από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία 
των φυσικών προσώπων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Απαιτείται η συγκατάθεση των δημοσίων 
λειτουργών, των δημοσίων υπαλλήλων 
και των εκπροσώπων συμφερόντων
προτού τα ονόματα, οι τίτλοι και τα 
καθήκοντά τους περιληφθούν σε κάποιο 
έγγραφο.
Εάν ένα θεσμικό όργανο, φορέας, 
υπηρεσία ή οργανισμός αρνηθεί την 
πρόσβαση σε κάποιο έγγραφο δυνάμει της 
παραγράφου 1, οφείλει να εξετάσει κατά 
πόσον είναι δυνατή η μερική πρόσβαση 
σε αυτό το έγγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να είναι σύμφωνη προς την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου επί της Υπόθεσης Bavarian Lager (C-38/08P). Θα γινόταν πιο εύκολη η 
μελλοντική πρόσβαση σε νεοεκπονηθέντα έγγραφα. 

Τροπολογία 23
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εξαιρέσεις που περιέχονται  στο 
παρόν άρθρο εφαρμόζονται μόνον ενόσω η 
προστασία δικαιολογείται ως εκ του 
περιεχομένου του εγγράφου. Οι εξαιρέσεις 
μπορούν να εφαρμοστούν για μέγιστη 
περίοδο 30 ετών. Στην περίπτωση 
εγγράφων που καλύπτονται από τις 
εξαιρέσεις οι οποίες σχετίζονται με  την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα  ή τα εμπορικά συμφέροντα, 
και στην περίπτωση ευαίσθητων 

7. Οι εξαιρέσεις που περιέχονται  στο 
παρόν άρθρο δεν εφαρμόζονται σε 
έγγραφα διαβιβασθέντα στο πλαίσιο 
διαδικασιών που οδηγούν στην έγκριση 
νομοθετικής πράξης ή μη νομοθετικής 
πράξης γενικής ισχύος. Οι εξαιρέσεις 
εφαρμόζονται μόνον ενόσω η προστασία 
δικαιολογείται ως εκ του περιεχομένου του 
εγγράφου. Οι εξαιρέσεις μπορούν να 
εφαρμοστούν για μέγιστη περίοδο 30 ετών. 
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εγγράφων, οι εξαιρέσεις μπορούν εν 
ανάγκη να εξακολουθήσουν και μετά την 
περίοδο αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ληφθεί υπόψη η απόφαση στην υπόθεση Turco, που τονίζει τη σημασία της διαφάνειας 
στη νομοθετική διαδικασία ως προαπαιτούμενο για τη δημοκρατία.

Τροπολογία 24
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαβουλεύσεις Διαβουλεύσεις
1. Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων, το 
θεσμικό όργανο διαβουλεύεται με τον 
τρίτο προκειμένου να εκτιμήσει κατά 
πόσον μπορεί να εφαρμοσθεί η εξαίρεση 
που αναφέρεται  στο άρθρο 4, εκτός εάν 
είναι σαφές ότι το έγγραφο θα 
δημοσιοποιηθεί ή όχι.

1. Τα θεσμικά όργανα δημοσιοποιούν τα 
έγγραφα τρίτων χωρίς να ζητήσουν τη 
γνώμη του φορέα αρχικής διάθεσης των 
δεδομένων εάν είναι σαφές ότι δεν 
εφαρμόζεται καμία από τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
Κανονισμό. Ζητείται η γνώμη του τρίτου 
εάν, κατά την υποβολή του εγγράφου, ό 
τρίτος είχε ζητήσει να τύχει ειδικής 
μεταχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί 
κατά πόσον μπορεί να εφαρμοσθεί κάποια 
από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα Κανονισμό. Τα έγγραφα που 
διαβιβάζονται στα θεσμικά όργανα με 
σκοπό τον επηρεασμό της λήψης μιας 
απόφασης δημοσιοποιούνται.

Or. en
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Τροπολογία 25
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια αίτηση αφορά ένα έγγραφο 
προερχόμενο από κράτος μέλος, άλλο από 
τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο 
πλαίσιο των διαδικασιών θέσπισης 
νομοθετικής ή μη νομοθετικής πράξης 
γενικής εφαρμογής, ζητείται η γνώμη των 
αρχών του εν λόγω κράτους μέλους. Το 
θεσμικό όργανο στο οποίο βρίσκεται το 
έγγραφο αυτό το δημοσιοποιεί, εκτός αν το 
κράτος μέλος αιτιολογήσει τη μη 
δημοσιοποίησή του, με βάση τις εξαιρέσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 ή τις ειδικές
διατάξεις της νομοθεσίας του για την 
απαγόρευση της δημοσιοποίησης του εν 
λόγω εγγράφου. Το θεσμικό όργανο 
αξιολογεί την καταλληλότητα των λόγων 
που προβάλλει το κράτος μέλος, εφόσον οι 
λόγοι αυτοί βασίζονται στις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

2. Όταν μια αίτηση αφορά ένα έγγραφο 
προερχόμενο από κράτος μέλος :

- το οποίο δεν έχει διαβιβασθεί από το εν 
λόγω κράτος μέλος υπό την ιδιότητα του 
μέλους του Συμβουλίου, ή 
- το οποίο δεν αφορά πληροφορίες 
διαβιβασθείσες από την Επιτροπή 
σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών 
και της νομοθεσίας της ΕΕ,
ζητείται η γνώμη των αρχών του εν λόγω 
κράτους μέλους. Το θεσμικό όργανο στο 
οποίο βρίσκεται το έγγραφο αυτό το 
δημοσιοποιεί, εκτός αν το κράτος μέλος 
αιτιολογήσει τη μη δημοσιοποίησή του, με 
βάση τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 ή σε ισοδύναμες διατάξεις της 
νομοθεσίας του ή  προβάλει ένσταση 
βάσει του άρθρου 346(1) (α) ΣΛΕΕ ότι η 
δημοσιοποίηση θα ήταν αντίθετη προς τα 
βασικά συμφέροντά του στον τομέα της 
ασφαλείας. Το θεσμικό όργανο σταθμίζει
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την καταλληλότητα των λόγων που 
προβάλλει το κράτος μέλος

Or. en

Τροπολογία 26
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ένα κράτος μέλος παραλαμβάνει 
αίτηση για έγγραφο που βρίσκεται στην 
κατοχή του,  που προέρχεται  από θεσμικό 
όργανο, εκτός εάν είναι σαφές ότι το 
έγγραφο θα δοθεί ή όχι, διαβουλεύεται με 
το σχετικό θεσμικό όργανο προκειμένου να 
ληφθεί απόφαση η οποία δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο  τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού. Ένα κράτος μέλος μπορεί αντ' 
αυτού να παραπέμψει το αίτημα στο 
θεσμικό όργανο.

3. Με την επιφύλαξη του εθνικού 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, όταν ένα 
κράτος μέλος παραλαμβάνει αίτηση για 
έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή του,  
που προέρχεται  από θεσμικό όργανο, 

εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα 
δοθεί ή όχι, διαβουλεύεται με το σχετικό 
θεσμικό όργανο προκειμένου να ληφθεί 
απόφαση η οποία δεν θα θέτει σε κίνδυνο  
τους στόχους του παρόντος κανονισμού. 
Ένα κράτος μέλος μπορεί αντ' αυτού να 
παραπέμψει το αίτημα στο θεσμικό 
όργανο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση IFAW, όπου 
διευκρινίστηκε πως τα κράτη μέλη ούτε έχουν δικαίωμα βέτο για τα έγγραφα που προέρχονται 
από αυτά, ούτε -εξαιρέσει του τομέα της εθνικής ασφαλείας- έχουν το δικαίωμα να 
επικαλούνται εθνικές διατάξεις, εκτός κι αν αυτές ουσιαστικώς είναι ισοδύναμες προς τις 
εξαιρέσεις που προβλέπει ο παρών Κανονισμός.



AM\838956EL.doc 15/15 PE452.759v01-00

EL

Τροπολογία 27
Angelika Werthmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν αμέσως 
τα μέτρα που απαιτούνται για τη 
δημιουργία μητρώου το οποίο θα 
βρίσκεται σε λειτουργία το αργότερο στις 
3 Ιουνίου 2002.

3. Τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν αμέσως 
τα μέτρα που απαιτούνται για τη 
δημιουργία μιας διεπαφής των μητρώων 
τους, ώστε να επιτευχθεί ένας 
συντονισμός τους.

Or. de


