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Amendamentul 14
Margrete Auken

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Beneficiarii şi domeniul de aplicare Beneficiarii

(1) Orice persoană fizică sau juridică are 
drept de acces la documentele instituţiilor, 
sub rezerva principiilor, condiţiilor şi 
limitelor definite de prezentul regulament.

Orice persoană fizică sau juridică sau orice 
asociaţie de persoane fizice sau juridice
are drept de acces la documentele 
instituţiilor, sub rezerva principiilor, 
condiţiilor şi limitelor definite de prezentul 
regulament.

(2) Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deţinute de o instituţie, şi 
anume întocmite sau primite de către 
aceasta şi aflate în posesia acesteia, 
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.
(3) Fără a aduce atingere articolelor 4 şi 
9, documentele devin accesibile publicului 
fie printr-o cerere scrisă, fie direct, în 
formă electronică, sau prin intermediul 
unui registru. În special, documentele 
întocmite sau primite în cadrul unei 
proceduri legislative devin direct 
accesibile în conformitate cu articolul 12.
(4) Documentele sensibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 9 alineatul (1), sunt 
supuse unui regim special, în 
conformitate cu respectivul articol.
(5) Prezentul regulament nu se aplică 
documentelor înaintate instanţelor de 
către părţi, altele decât instituţiile.
(6) Fără a aduce atingere drepturilor 
specifice de acces ale părţilor interesate, 
prevăzute de legislaţia comunitară, 
documentele care fac parte din dosarul 
administrativ al unei anchete sau al 
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procedurilor care privesc un act cu 
caracter individual nu sunt accesibile 
publicului decât atunci când ancheta a 
fost încheiată sau actul a devenit definitiv. 
Documentele care conţin informaţii 
strânse sau obţinute de la persoane fizice 
sau juridice de către o instituţie în cadrul 
unor asemenea anchete nu sunt accesibile 
publicului.
(7) Prezentul regulament nu aduce 
atingere dreptului de acces al publicului 
la documentele deţinute de instituţii, care 
decurge, eventual, din instrumentele de 
drept internaţional sau din actele adoptate 
de instituţii de punere în aplicare a 
acestor instrumente.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din TFUE. Amendamentul clarifică faptul că 
beneficiarii regulamentului şi domeniul său de aplicare sunt două lucruri diferite, care ar 
trebui, de preferinţă, menţionate separat.

Amendamentul 15
Margrete Auken 

Propunere de regulament
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deţinute de o instituţie, 
agenţie, oficiu sau organism al Uniunii 
Europene, prin aceasta înţelegându-se 
documente întocmite sau primite de către 
entitatea respectivă şi aflate în posesia sa, 
din toate domeniile de activitate ale 
Uniunii.
(2) Documentele devin accesibile 
publicului fie sub formă electronică în 
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Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fie 
în registrul oficial al unei instituţii sau în 
urma unei cereri scrise. Documentele 
întocmite sau primite în cadrul unei 
proceduri legislative devin direct 
accesibile în conformitate cu articolul 12.
(3) Prezentul regulament nu aduce 
atingere drepturilor extinse de acces al 
publicului la documentele deţinute de 
instituţii, agenţii, oficii sau organisme, 
care pot decurge din instrumentele de 
drept internaţional sau din actele de 
punere în aplicare a acestor instrumente 
adoptate de instituţii, ori din legislaţia 
statelor membre.

Or. en

Justificare

A se vedea mai sus. Amendamentul clarifică faptul că actul propus prezintă un cadru general 
pentru toate instituţiile, agenţiile şi organismele UE.

Amendamentul 16
Margrete Auken 

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 orice date
sau conţinut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 
înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală) privind un subiect legat de 
politicile, activităţile şi deciziile care ţin de 
competenţa instituţiei; informaţiile 
existente în sistemele de stocare, procesare 
şi recuperare electronică (inclusiv 
sistemele externe utilizate pentru 
activitatea instituţiei) reprezintă un 
document sau documente dacă pot fi 
extrase sub formă de unul sau mai multe 
documente imprimate sau copii
electronice, folosind orice instrument de 
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exploatare a sistemului disponibil în mod 
rezonabil. O instituţie care intenţionează 
să creeze un nou sistem electronic de 
stocare sau să modifice substanţial un 
sistem existent, evaluează impactul 
probabil asupra dreptului de acces 
garantat de prezentul regulament şi ia 
măsurile necesare pentru a promova 
obiectivul transparenţei. Funcţiile 
utilizate pentru recuperarea informaţiilor 
stocate în sistemele electronice de stocare 
sunt adaptate pentru a satisface cererile 
repetate din partea publicului, care nu pot 
fi satisfăcute utilizând instrumentele 
disponibile în prezent pentru exploatarea 
sistemului;

Or. en

Justificare

Formularea propusă ţine seama de importanţa din ce în ce mai mare a stocării electronice a 
datelor, care nu ar trebui utilizată ca mijloc de eludare a accesului public la informaţiile 
care, anterior, ar fi fost conţinute de documentele clasice.

Amendamentul 17
Margrete Auken 

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) siguranţa publică, inclusiv securitatea 
persoanelor fizice sau juridice;

(a) siguranţa publică internă a Uniunii 
Europene sau a unuia sau mai multora 
dintre statele membre ale acesteia;

Or. en

Justificare

Conceptul de siguranţă publică  internă nu are nevoie de o nouă definiţie europeană.
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Amendamentul 18
Margrete Auken

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 privind
procedurile judiciare;

Or. en

Justificare

În hotărârea pronunţată în cauza Turco, Curtea Europeană de Justiţie a statuat că 
dezvăluirea opiniei juridice formulate în contextul iniţiativelor legislative măreşte gradul de 
transparenţă şi deschidere al procesului legislativ şi consolidează drepturile democratice ale 
cetăţenilor europeni.

Amendamentul 19
Margrete Auken 

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) obiectivităţii şi imparţialităţii 
procedurilor de selecţie.

(e) obiectivităţii şi imparţialităţii 
procedurilor de achiziţii publice până în 
momentul luării unei decizii de către 
instituţia contractantă sau ale unui 
comitet de selecţie în procesul de 
recrutare a personalului, până în 
momentul luării unei decizii de către 
autoritatea împuternicită să facă numiri.

Or. en

Justificare

Din regulament trebuie să reiasă clar că excepţia se referă doar la procedurile în curs.
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Amendamentul 20
Margrete Auken

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se aplică excepţiile prevăzute la 
alineatele (2) şi (3), mai puţin în cazul în 
care un interes public superior justifică 
divulgarea conţinutului documentelor în 
cauză. În ceea ce priveşte alineatul 2 litera 
(a) se consideră că există un interes public 
superior care justifică divulgarea atunci 
când informaţiile solicitate se referă la 
emisii în mediu.

(4) Se aplică excepţiile prevăzute la
alineatul (2), mai puţin în cazul în care un 
interes public superior justifică divulgarea 
conţinutului documentelor în cauză. Atunci 
când un interes public care justifică 
divulgarea este evaluat, se acordă o 
importanţă deosebită faptului că 
documentele solicitate se referă la 
protecţia drepturilor fundamentale sau la 
dreptul de a trăi într-un mediu sănătos.

Or. en

Justificare

Respectarea drepturilor fundamentale reprezintă piatra de temelie a UE, iar a trăi într-un 
mediu sănătos este un drept consacrat la articolul 37 din Carta drepturilor fundamentale şi la 
articolul 1 din Convenţia de la Aarhus.

Amendamentul 21
Margrete Auken

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 

(5) Datele cu caracter personal nu se 
divulgă atunci când o astfel de divulgare 
ar aduce prejudicii vieţii private sau 
integrităţii persoanei vizate. Se consideră 
că nu are loc un astfel de prejudiciu:
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comunitară privind protecţia persoanelor 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal.

– în cazul în care datele se referă doar la 
activităţile profesionale ale persoanei 
vizate, exceptând situaţia în care, datorită 
unor circumstanţe deosebite, există motive 
de a considera că divulgarea ar afecta în 
mod negativ persoana respectivă;
− în cazul în care datele se referă doar la 
o persoană publică, exceptând situaţia în 
care, datorită unor circumstanţe 
deosebite, există motive de a considera că 
divulgarea ar afecta în mod negativ 
persoana respectivă sau alte persoane cu 
care aceasta are legături;
– în cazul în care datele au fost deja 
publicate, cu acordul persoanei în cauză.
În orice caz, datele cu caracter personal 
se divulgă atunci când un interes public 
superior impune divulgarea acestora. În 
aceste cazuri, instituţiei sau organismului 
i se cere să specifice care este interesul 
public. Aceasta (acesta) prezintă motivele 
pentru care, în cazul dat, interesul public 
primează în faţa intereselor persoanei 
vizate.

Or. en

Justificare

În conformitate cu recomandările Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor.

Amendamentul 22
Ágnes Hankiss

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 

(5) Se divulgă numele, titlurile şi funcţiile 
celor care deţin o funcţie publică, ale 
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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.

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.

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.

Or. en

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 23
Margrete Auken

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Excepţiile prevăzute în prezentul articol 
se aplică doar în perioada în care protecţia 
se justifică prin conţinutul documentului. 

(7) Excepţiile prevăzute în prezentul articol 
nu se aplică documentelor transmise în 
contextul procedurilor concretizate prin 



AM\838956RO.doc 11/14 PE452.759v01-00

RO

Excepţiile se pot aplica în cursul unui 
termen de cel mult treizeci de ani. În cazul 
documentelor care se încadrează la 
excepţiile privind protecţia datelor cu 
caracter personal  sau interesele 
comerciale şi documentele sensibile, 
excepţiile pot continua să se aplice, dacă 
este necesar, şi după expirarea acestei 
perioade.

adoptarea de acte legislative sau 
nelegislative general aplicabile. Excepţiile 
se aplică doar în perioada în care protecţia 
se justifică prin conţinutul documentului. 
Excepţiile se pot aplica în cursul unui
termen de cel mult treizeci de ani.

Or. en

Justificare

Amendamentul ia în considerare hotărârea Turco, care subliniază importanţa transparenţei 
în cadrul procedurii legislative, ca premisă a democraţiei.

Amendamentul 24
Margrete Auken

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consultări Consultări
(1) În cazul documentelor terţilor, 
instituţia consultă terţii pentru a stabili 
dacă se poate aplica o excepţie menţionată 
la articolul 4, cu excepţia cazului în care 
există certitudinea că documentul trebuie 
sau nu trebuie divulgat.

(1) Documentele terţilor sunt divulgate de
către instituţii fără a consulta emitentul, 
în cazul în care este clar că niciuna dintre 
excepţiile din prezentul regulament nu se 
aplică. Partea terţă este consultată în 
cazul în care aceasta a solicitat, atunci 
când a prezentat documentul, ca acesta să 
fie tratat într-un mod specific, pentru a 
stabili dacă se poate aplica o excepţie 
prevăzută în prezentul regulament.
Documentele transmise instituţiilor în 
scopul influenţării procesului de 
elaborare a politicilor sunt făcute publice.

Or. en
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Amendamentul 25
Margrete Auken

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:

– care nu a fost transmis de statul 
membru în calitatea sa de membru al 
Consiliului, sau
– care nu conţine informaţii transmise 
Comisiei cu privire la punerea în aplicare 
a legislaţiei şi politicilor UE,
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 al 
dispoziţiilor echivalente din propria
legislaţie sau se opune în temeiul 
articolului 346 alineatul (1) litera (a) din 
TFUE, pe motiv că divulgarea ar fi 
contrară intereselor sale fundamentale în 
materie de securitate. Instituţia evaluează 
pertinenţa motivelor prezentate de statul 



AM\838956RO.doc 13/14 PE452.759v01-00

RO

membru.

Or. en

Amendamentul 26
Margrete Auken

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un stat membru 
primeşte o cerere privind un document 
aflat în posesia sa, document care emană 
de la o instituţie, cu excepţia cazului în 
care există certitudinea că documentul 
trebuie sau nu trebuie divulgat, statul 
membru consultă instituţia în cauză cu 
scopul de a lua o decizie care să nu 
compromită obiectivele prezentului 
regulament. În loc de aceasta, statul 
membru poate prezenta cererea instituţiei 
în cauză.

(3) Fără a aduce atingere controlului 
parlamentar naţional, în cazul în care un 
stat membru primeşte o cerere privind un 
document aflat în posesia sa, document 
care emană de la o instituţie, cu excepţia 
cazului în care există certitudinea că 
documentul trebuie sau nu trebuie divulgat, 
statul membru consultă instituţia în cauză 
cu scopul de a lua o decizie care să nu 
compromită obiectivele prezentului 
regulament. În loc de aceasta, statul 
membru poate prezenta cererea instituţiei 
în cauză.

Or. en

Justificare

În conformitate cu hotărârea Curţii Europene de Justiţie în cauza IFAW, care a clarificat că 
statele membre nu au nici drept de veto cu privire la documentele care provin de la acestea, 
nici - cu excepţia siguranţei naţionale - dreptul de a invoca prevederile naţionale, cu excepţia 
cazului în care acestea sunt identice ca substanţă cu excepţiile din prezentul regulament.

Amendamentul 27
Angelika Werthmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instituţiile iau imediat măsurile 
necesare pentru crearea unui registru care 

(3) Instituţiile iau imediat măsurile 
necesare pentru crearea unei interfeţe 
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să fie disponibil până la 3 iunie 2002. comune pentru registrele instituţiilor, 
pentru a asigura coordonarea între 
registre.

Or. de


