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Grozījums Nr. 14
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesību izmantotāji un piemērošanas joma Tiesību izmantotāji

1. Ikvienai fiziskai personai vai juridiskai 
personai ir jābūt  tiesībām piekļūt iestāžu 
dokumentiem, ievērojot šajā regulā 
noteiktos principus, nosacījumus un 
ierobežojumus.

Ikvienai fiziskai personai vai juridiskai 
personai, vai juridisku vai fizisku personu 
asociācijai ir jābūt tiesībām piekļūt iestāžu 
dokumentiem, ievērojot šajā regulā 
noteiktos principus, nosacījumus un 
ierobežojumus.

2. Šī regula attiecas uz visiem iestādes 
dokumentiem, tas ir,  dokumentiem, ko tā 
ir izdevusi, saņēmusi vai kuri ir tās rīcībā 
par tās kompetencē esošajām politikām, 
darbībām un lēmumiem  un skar jebkuru 
darbības jomu Eiropas Savienībā.
3. Neskarot 4. līdz 9. pantu, publisku 
piekļuvi dokumentiem nodrošina pēc 
rakstiska pieteikuma saņemšanas vai tieši, 
elektroniskā veidā vai ar reģistra 
palīdzību. Jo īpaši saskaņā ar 12. pantu 
nodrošina tiešu piekļuvi dokumentiem, 
kas izdoti vai saņemti likumdošanas 
procedūras gaitā.
4. Uz slepeniem dokumentiem, kā noteikts 
9. panta 1. punktā, attiecas īpašs režīms 
saskaņā ar minēto pantu.
5. Šo regulu nepiemēro dokumentiem, ko 
Eiropas Kopienas tiesām ir iesniegušas 
puses, kas nav iestādes.
6. Neskarot ar EK tiesību aktiem noteiktās 
ieinteresēto personu īpašās piekļuves 
tiesības, dokumenti, kas ir daļa no 
administratīvas lietas izmeklēšanā vai 
procesā, kas attiecas uz individuālu aktu, 
nav pieejami publiski, kamēr izmeklēšana 
nav noslēgta vai akts nav galīgs. 
Dokumenti, kas satur informāciju, ko 
iestāde ir ieguvusi vai saņēmusi saistībā 
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ar šādu izmeklēšanu, nav publiski 
pieejami.
7. Šī regula neskar sabiedrības tiesības 
piekļūt iestāžu dokumentiem, kuras izriet 
no starptautisko tiesību aktiem vai to 
iestāžu aktiem, kuras tos piemēro.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts saskaņošanai ar LESD 15. panta 3. punktu. Precizē to, ka tiesību 
izmantotāji un piemērošanas joma ir atšķirīgi jautājumi, kurus labāk noteikt atsevišķi.

Grozījums Nr. 15
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Piemērošanas joma

1. Šo regulu piemēro visiem ES iestādes, 
struktūras, biroja vai aģentūras 
dokumentiem, proti, dokumentiem, kurus 
tā ir sagatavojusi, saņēmusi vai kuri ir tās 
rīcībā jebkurā Savienības darbības jomā.
2. Publisku piekļuvi dokumentiem 
nodrošina vai nu elektroniskā veidā 
„Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” 
vai oficiālā iestādes reģistrā, saņemot 
rakstveida pieteikumu. Saskaņā ar 
12. pantu nodrošina tiešu piekļuvi 
dokumentiem, kas izdoti vai saņemti 
likumdošanas procedūras gaitā.
3. Šī regula neskar sabiedrības 
paplašinātas tiesības piekļūt iestāžu, 
aģentūru struktūru vai biroju 
dokumentiem, kuras var izrietēt no 
starptautisko tiesību instrumentiem vai to 
iestāžu aktiem, kuras tos piemēro, vai 
dalībvalstu tiesību aktiem.
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Or. en

Pamatojums

Skatīt iepriekšējo paskaidrojumu. Precizē, ka ar šo tiesību akta priekšlikumu izveido vispārēju 
sistēmu visām ES iestādēm, aģentūrām un struktūrām.

Grozījums Nr. 16
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „dokuments” ir jebkura satura 
informācija neatkarīgi no tās pasniegšanas 
veida (uz papīra, elektroniskā formā vai 
skaņu, vizuālie un audiovizuālie ieraksti),
ko iestāde ir sagatavojusi un oficiāli 
izsniegusi vienam vai vairākiem 
saņēmējiem vai kurus iestāde ir citādi 
reģistrējusi vai saņēmusi; datus, ko satur 
elektroniskās uzglabāšanas, apstrādes un 
izguves sistēmas, uzskata par 
dokumentiem, ja tos var iegūt kā izdruku 
vai elektronisku kopiju, izmantojot 
sistēmas ekspluatācijai pieejamos
līdzekļus;

(a) „dokuments” ir jebkura satura dati vai
informācija neatkarīgi no tās pasniegšanas 
veida (uz papīra, elektroniskā formā vai 
skaņu, vizuālie un audiovizuālie ieraksti),
kas skar iestādes politiku, darbību un 
lēmumus par iestādes atbildībā esošiem 
jautājumiem; informācija, ko satur 
elektroniskās uzglabāšanas, apstrādes un 
izguves sistēmas (tostarp iestādes darbā 
izmantotās ārējās sistēmas), ir dokuments 
vai dokumenti, ja tos var iegūt kā vienu
izdruku vai vairākas izdrukas, vai kā 
elektroniskas kopijas, izmantojot visus
sistēmas ekspluatācijai ērti pieejamos
līdzekļus; Iestāde, kas plāno izveidot 
jaunu elektroniskās uzglabāšanas sistēmu 
vai būtiski mainīt jau esošu sistēmu, 
izvērtē iespējamo ietekmi uz šajā regulā 
garantētajām piekļuves tiesībām un 
rīkojas tā, lai sekmētu pārredzamības 
mērķa sasniegšanu; Iestāžu elektroniskās 
uzglabāšanas sistēmās uzglabātas 
informācijas izguves funkcijas pielāgo tā, 
lai apmierinātu atkārtotus sabiedrības 
pieprasījumus, kurus nevar apmierināt, 
izmantojot sistēmas ekspluatācijai pašlaik 
pieejamos līdzekļus;

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātajā formulējumā ir ņemta vērā elektroniskās datu uzglabāšanas aizvien pieaugošā 
nozīme, kuru nedrīkst izmantot kā veidu, lai nepieļautu sabiedrības pieeju informācijai, kura 
agrāk būtu uzglabāta parastu dokumentu veidā.

Grozījums Nr. 17
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) valsts drošību, tostarp juridisku vai 
fizisku personu drošību;

(a) Eiropas Savienības vai vienas vai 
vairāku tās dalībvalstu iekšējo sabiedrības
drošību;

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības iekšējās drošības koncepcijai nav nepieciešama jauna ES definīcija.

Grozījums Nr. 18
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) juridisku konsultāciju un tiesas, 
šķīrējtiesas un strīdu izšķiršanas 
procedūru  aizsardzībai;

(c) juridisku konsultāciju par tiesvedību;

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienības Tiesa spriedumā Maurizio Turco lietā norāda, ka saistībā ar 
likumdošanas iniciatīvām veiktu juridisku konsultāciju publiskošana palielina likumdošanas 
procesa pārskatāmību un atklātumu un nostiprina Eiropas iedzīvotāju demokrātiskās tiesības.
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Grozījums Nr. 19
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atlases procedūru objektivitātei. (e) publiskā iepirkuma procedūru 
objektivitātei, kamēr līgumslēdzēja iestāde 
nav pieņēmusi lēmumu, vai atlases 
komisijas objektivitātei personāla 
pieņemšanas procedūrās, kamēr 
iecēlējinstitūcija nav pieņēmusi lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Regulā skaidri jānorāda, ka izņēmums attiecas vienīgi uz dotajā brīdī notiekošām 
procedūrām.

Grozījums Nr. 20
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izņēmumus, kas noteikti 2. un 3. punktā
piemēro, ja vien iepazīšanās ar 
dokumentiem nav saistīta ar sevišķām 
sabiedrības interesēm. Attiecībā uz 
2. punkta a) apakšpunktu uzskata, ka 
pastāv sevišķas sabiedrības intereses 
informācijas izpaušanā, ja pieprasītā 
informācija attiecas uz emisijām vidē.

4. Izņēmumus, kas noteikti 2. punktā 
piemēro, ja vien iepazīšanās ar 
dokumentiem nav saistīta ar sevišķām 
sabiedrības interesēm. Nosakot to, cik lielā 
mērā sabiedrība ir ieinteresēta iepazīties 
ar dokumentiem, īpaši jāņem vērā tas, vai 
pieprasītie dokumenti attiecas uz
pamattiesību aizsardzību un tiesībām 
dzīvot veselīgā vidē.

Or. en

Pamatojums

Pamattiesību ievērošana ir ES stūrakmens, un tiesības dzīvot veselībai nekaitīgā vidē ir 
noteiktas Pamattiesību Hartas 37. pantā un Orhūsas konvencijas 1. pantā.
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Grozījums Nr. 21
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Amatpersonu, ierēdņu un interešu 
pārstāvju vārdus, amatus un funkcijas 
izpauž saistībā ar šo personu profesionālo 
darbību, ja nepastāv īpaši apstākļi, kur 
informācijas izpaušana varētu kaitēt 
attiecīgajām personām. Citus personas 
datus izpauž saskaņā ar noteikumiem par 
šādu datu likumīgu apstrādi, ko paredz 
EK tiesību akti par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi.

5. Personas datus neizpauž, ja šāda 
izpaušana varētu kaitēt attiecīgās 
personas privātumam vai integritātei. 
Neuzskata, kā šādu kaitējumu var izraisīt:

– ja dati attiecas tikai uz attiecīgās 
personas profesionālo darbību, izņemot 
gadījumu, kad, ņemot vērā konkrētos 
apstākļus, ir iemesls uzskatīt, ka 
izpaušana varētu nodarīt kaitējumu 
attiecīgajai personai;
– ja dati attiecas tikai uz sabiedrībā 
pazīstamu personu, izņemot gadījumu, 
kad, ņemot vērā konkrētos apstākļus, ir 
iemesls uzskatīt, ka izpaušana varētu 
nodarīt kaitējumu attiecīgajai personai 
vai citām ar viņu saistītām personām;
– ja dati jau ir publiskoti ar attiecīgās 
personas piekrišanu.
Personas datus tomēr izpauž, ja to nosaka 
sevišķas sabiedrības intereses. Šādos 
gadījumos iestāde vai struktūra skaidri 
norāda attiecīgās sabiedrības intereses. 
Jāmin iemesli, kāpēc konkrētajā gadījumā 
sabiedrības intereses ir svarīgākas par 
attiecīgās personas interesēm.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumiem.
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Grozījums Nr. 22
Ágnes Hankiss

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Amatpersonu, ierēdņu un interešu 
pārstāvju vārdus, amatus un funkcijas 
izpauž saistībā ar šo personu profesionālo 
darbību, ja nepastāv īpaši apstākļi, kur 
informācijas izpaušana varētu kaitēt 
attiecīgajām personām. Citus personas 
datus izpauž saskaņā ar noteikumiem par 
šādu datu likumīgu apstrādi, ko paredz EK 
tiesību akti par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi.

5. Amatpersonu, ierēdņu un interešu 
pārstāvju vārdus, amatus un funkcijas 
izpauž saistībā ar šo personu profesionālo 
darbību tikai ar dokumenta autora 
piekrišanu, ja nepastāv īpaši apstākļi, kur 
informācijas izpaušana varētu kaitēt 
attiecīgo personu privātumam un 
neaizskaramībai. Citus personas datus 
izpauž saskaņā ar noteikumiem par šādu 
datu likumīgu apstrādi, ko paredz 
Savienības tiesību akti par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi.
Tiek prasīta amatpersonu, ierēdņu un 
interešu pārstāvju piekrišana pirms 
dokumentā iekļauj viņu vārdus, amatus 
un funkcijas.

Ja, pamatojoties uz 1. punktu, iestāde, 
struktūra, birojs vai aģentūra atsaka 
piekļuvi kādam dokumentam, tā apsver, 
vai ir iespējams attiecīgajam dokumentam 
nodrošināt daļēju piekļuvi.

Or. en

Pamatojums

Formulējumam jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas neseno nolēmumu Bavarian Lager
lietā (C-28/08P). Jāatvieglo turpmākā piekļuve tikko sagatavotiem dokumentiem.
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Grozījums Nr. 23
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Izņēmumi, kas noteikti šajā pantā, ir 
spēkā tik ilgi, kamēr šāda aizsardzība ir 
pamatota, ņemot vērā dokumenta saturu. 
Izņēmumi var būt spēkā ne ilgāk kā 
30 gadus. Ja dokumentiem ir piemērojami 
izņēmumi, kas skar personas datu 
aizsardzību  vai komerciālās intereses, kā 
arī ja tie ir slepeni dokumenti, izņēmumus 
vajadzības gadījumā drīkst piemērot, arī 
pēc šā termiņa.

7. Izņēmumi, kas noteikti šajā pantā, 
neattiecas uz tādu procedūru 
dokumentiem, kuru rezultātā pieņem 
tiesību aktu vai vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu. Izņēmumi ir spēkā tik 
ilgi, kamēr šāda aizsardzība ir pamatota, 
ņemot vērā dokumenta saturu. Izņēmumi 
var būt spēkā ne ilgāk kā 30 gadus.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā tiek ņemts vērā nolēmums Turco lietā, kurā uzsvērts, ka pārredzamība 
likumdošanas kārtībā ir nozīmīga kā demokrātijas priekšnoteikums.

Grozījums Nr. 24
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apspriešanās Apspriešanās

1. Kas attiecas uz trešo personu 
dokumentiem, iestāde apspriežas ar 
attiecīgo trešo personu ar mērķi 
noskaidrot, vai ir jāpiemēro 4. pantā 
paredzētais izņēmums, ja nav skaidrības 
par to, vai šo dokumentu drīkst izsniegt 
vai ne.

1. Trešo personu dokumentus iestādes 
nodod atklātībai, neapspriežoties ar 
dokumenta autoru, ja ir skaidrs, ka 
dokumentam nav piemērojams neviens no 
regulā minētajiem izņēmumiem. Ar trešo 
personu apspriežas, ja tā, dokumentu 
iesniedzot, ir pieprasījusi īpašu 
dokumenta apstrādi, lai izvērtētu, vai ir 
jāpiemēro šajā regulā paredzētais 
izņēmums. Dokumentus, kas sniegti 
iestādēm, lai ietekmētu politikas 
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veidošanu, publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja piemērošana attiecas uz dokumentu, 
kas izdots dalībvalstī un kas nav 
dokumenti, kas saņemti atbilstoši 
procedūrām, kuru rezultātā pieņem 
tiesību aktu vai vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu, ir jāapspriežas ar 
minētās dalībvalsts iestādēm. Iestāde, kuras 
rīcībā ir dokuments, izpauž tā saturu, ja 
vien dalībvalsts nav pamatojusi piekļuves 
liegšanu, pamatojoties uz 4. pantā 
minētajiem izņēmumiem vai īpašiem
nosacījumiem šīs valsts tiesību aktos, kas 
liedz izpaust attiecīgā dokumenta saturu. 
Iestāde ņem vērā pienācīgu pamatojumu, 
ko sniedz dalībvalsts, ciktāl šāds 
pamatojums balstās uz šajā regulā 
minētajiem izņēmumiem.

2. Ja piemērošana attiecas uz dalībvalstī 
izdotu dokumentu:

– ko attiecīgā dalībvalsts kā Padomes 
locekle nav nosūtījusi vai
– kurš neattiecas uz Komisijai iesniegto 
informāciju par ES politikas un tiesību 
aktu īstenošanu,
ir jāapspriežas ar minētās dalībvalsts 
iestādēm. Iestāde, kuras rīcībā ir 
dokuments, izpauž tā saturu, ja vien 
dalībvalsts nav pamatojusi piekļuves 
liegšanu, pamatojoties uz 4. pantā 
minētajiem izņēmumiem vai līdzvērtīgiem
nosacījumiem šīs valsts tiesību aktos vai 
savu atteikumu saskaņā ar 
LESD346. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu pamato ar to, ka šāda 
dokumenta satura izpaušana būtu 
pretrunā tās būtiskām drošības interesēm.
Iestāde izvērtē dalībvalsts iesniegtā 
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pamatojuma atbilstību.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts saņem lūgumu iepazīties 
ar tās rīcībā esošu dokumentu, ko 
sagatavojusi kāda iestāde, bet nav 
skaidrības par to, vai šo dokumentu drīkst 
izsniegt, dalībvalsts apspriežas ar attiecīgo 
iestādi, lai varētu pieņemt lēmumu, kas 
nekaitē šīs regulas mērķiem. Dalībvalsts 
var arī pāradresēt šo lūgumu attiecīgajai 
iestādei.

3. Neskarot valstu parlamentāro 
uzraudzību, ja dalībvalsts saņem lūgumu 
iepazīties ar tās rīcībā esošu dokumentu, ko 
sagatavojusi kāda iestāde, bet nav 
skaidrības par to, vai šo dokumentu drīkst 
izsniegt, dalībvalsts apspriežas ar attiecīgo 
iestādi, lai varētu pieņemt lēmumu, kas 
nekaitē šīs regulas mērķiem. Dalībvalsts 
var arī pāradresēt šo lūgumu attiecīgajai 
iestādei.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi Eiropas Savienības Tiesas spriedumam IFAW lietā, ar kuru tika precizēts, ka 
dalībvalstīm nav nedz veto tiesības attiecībā uz dokumentiem, ko tās sagatavojušas, nedz arī, 
izņemot gadījumus, kad tas attiecas uz valsts drošību, tiesības piemērot valsts noteikumus, ja 
vien šie noteikumi pēc būtības nav līdzvērtīgi šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr. 27
Angelika Werthmann

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestādes nekavējoties veic pasākumus, 
kas ir vajadzīgi, lai izveidotu reģistru, kam 
jāsāk darboties ne vēlāk kā 2002. gada 
3. jūnijā.

3. Iestādes nekavējoties veic pasākumus, 
kas ir vajadzīgi iestāžu reģistra kopējas 
saskarnes izveidošanai, lai tādējādi 
nodrošinātu koordināciju starp 
reģistriem.
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