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7.12.2011 A7-0426/70 

Изменение  70 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)) 

Предложение за регламент 

Заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно публичния достъп до 

документи на Европейския парламент, 

на Съвета и на Комисията 

Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно публичния достъп до 

документи на институциите, 

органите, службите и агенциите на 

Съюза 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0426/71 

Изменение  71 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) По отношение на разкриването 

на лични данни следва да се установи 

ясна връзка между настоящия 

регламент и Регламент (ЕО) № 45/2001 

относно защитата на лицата по 

отношение на обработката на лични 

данни от институции и органи на 

Общността и за свободното движение на 

такива данни
24
. 

(10) Институциите, органите, 

службите и агенциите на Съюза 

следва да третират личните данни 

при пълно спазване на правата на 

субектите на данни съгласно 

посоченото в Регламент (ЕО) 

№ 45/2001 относно защитата на лицата 

по отношение на обработката на лични 

данни от институции и органи на 

Общността и за свободното движение на 

такива данни. 

Or. en 

Обосновка 

Правото на достъп до документи не следва да накърнява правото на субектите на 

данни на защита на данните им. В съответствие с решението на Съда на ЕС по 

съединени дела Schecke/Европейска комисия (C-92/09 и C-93/09) е от съществено 

значение да се гарантира, че Регламент (ЕО) № 45/2001 и Регламент (ЕО) 

№ 1049/2001 имат еднакъв статус. Привеждане в съответствие с Договора от 

Лисабон. 
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7.12.2011 A7-0426/72 

Изменение  72 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 15 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) По-специално следва да се 

установят отделни разпоредби за 

достъпа до документи, свързани с 

процедурите в областта на 

конкуренцията, тъй като те 

съдържат чувствителни данни по 

отношение на частните дружества. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с решението на Съда на ЕС по дело Европейска комисия/Technische 

Glaswerke Ilmenau (C-139/07). 
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7.12.2011 A7-0426/73 

Изменение  73 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) По принцип до всички документи 

на институциите следва да бъде 

осигурен публичен достъп. Въпреки 

това следва да се защитават някои 

публични и частни интереси, като се 

използва режимът на изключенията. 

На институциите следва да бъде 

предоставена възможност да защитят 

своите вътрешни консултации и 

преговори, когато това е необходимо 

предвид запазване на възможност за 

изпълнение на задачите им. При оценка 

на изключенията институциите следва 

да отчитат принципите на 

законодателството на Общността по 

отношение на защитата на личните 

данни във всички области на дейност на 

Съюза. 

(17) По принцип всички документи на 

институциите, които са свързани с 

техните дейности, следва да бъдат 

регистрирани и до тях следва да бъде 

осигурен публичен достъп. Въпреки 

това, без да се засяга контролът от 

страна на Европейския парламент, 

достъпът до целия документ или до 

част от него може да бъде отказан 

от съображения за защита на 

обществените или частните 

интереси, с цел на институциите да бъде 

предоставена възможност да защитят 

своите вътрешни консултации и 

преговори, когато това е необходимо 

предвид запазване на възможност за 

изпълнение на задачите им.  При оценка 

на изключенията институциите следва 

да отчитат принципите на 

законодателството на Общността по 

отношение на защитата на личните 

данни в съответствие с Регламент 

(ЕО) № 45/2001 във всички области на 

дейност на Съюза. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0426/74 

Изменение  74 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Всички правила относно достъпа до 

документи на институциите следва да 

бъдат в съответствие с настоящия 

регламент. 

(18) Всички правила относно достъпа до 

документи на институциите следва да 

бъдат в съответствие с настоящия 

регламент, тъй като той прилага 

член 15, параграф 3 от ДФЕС. 

Or. en 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с Договора от Лисабон. 
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7.12.2011 A7-0426/75 

Изменение  75 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) В съответствие с член 255, 

параграф 3 от Договора за ЕО всяка 

институция в своя процедурен 

правилник определя специални 

разпоредби относно достъпа до нейните 

документи, 

(23) В съответствие с член 15, 

параграф 3 от ДФЕС всяка институция 

в своя процедурен правилник определя 

специални разпоредби относно достъпа 

до нейните документи, 

Or. en 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с Договора от Лисабон. 
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7.12.2011 A7-0426/76 

Изменение  76 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) да определи принципите, условията и 

ограниченията, на базата на 

съображения за обществен или частен 

интерес, които регулират правото на 

достъп до документи на Европейския 

парламент, на Съвета и на Комисията 

(наричани по-долу „институциите“), 

посочени в член 255 от Договора за 

ЕО, с цел предоставяне на 

обществеността  на възможно най-

широк достъп до тези  документи; 

а) да определи принципите, условията и 

ограниченията, на базата на 

съображения за обществен или частен 

интерес, съгласно Регламент (ЕО) 

№ 45/2001, които регулират правото на 

достъп до документи на Европейския 

парламент, на Съвета и на Комисията 

(наричани по-долу „институциите“), 

посочени в член 15, параграф 3 от 

ДФЕС, с цел предоставяне на 

обществеността на възможно най-широк 

достъп до тези документи; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0426/77 

Изменение  77 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 2 - параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Без да се засягат специалните права 

на достъп на заинтересованите страни, 

установени от правото на ЕО, 

документите, които са част от 

административното досие по 

разследване или производство, 

отнасящо се до акт с индивидуален 

характер, не са достъпни за 

обществеността, докато разследването 

не приключи или докато актът не стане 

окончателен. Документите, които 

съдържат информация, събрана или 

получена от институция от физически 

или юридически лица в рамките на 

такива разследвания, не са достъпни за 

обществеността. 

6. Без да се засягат специалните права 

на достъп на заинтересованите страни, 

установени от правото на ЕО, 

документите, които са част от 

административното досие по 

разследване, провеждано с цел 

прилагане на правото на Съюза в 

областта на конкуренцията, не са 

достъпни за обществеността, докато 

разследването не приключи или докато 

актът не стане окончателен. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0426/78 

Изменение  78 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 3 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) „документ“ означава всякаква 

информация, която се съдържа на 

независимо какъв информационен 

носител (на хартиен носител или в 

електронна форма, звукозапис, видео- 

или аудио-визуален запис) и която е 

изготвена от институция и официално 

предадена на един или повече 

получатели или регистрирана по друг 

начин, или получена от институция; 

данните, които се съдържат в 

електронни системи за съхранение, 

обработка и извличане, представляват 

документи, ако могат да бъдат 

извлечени под формата на разпечатка 

или електронно копие посредством 

наличните средства за експлоатация на 

системата; 

а) „документ“ означава всякакво 

съдържание на независимо какъв 

информационен носител (на хартиен 

носител или в електронна форма, 

звукозапис, видео- или аудио-визуален 

запис) относно дейност на Съюза, 

попадаща в сферата на неговата 

компетентност, което е изготвено от 

институция и официално предадено на 

един или повече получатели или 

регистрирано по друг начин, или 

получено от институция, с изключение 

на проекти, меморандуми, 

информационни документи, 

протоколи от неофициални заседания 

или от заседания, до които 

обществеността няма достъп и 

които нямат за цел да станат част 

от документ; данните, които се 

съдържат в електронни системи за 

съхранение, обработка и извличане, 

представляват документи, ако могат да 

бъдат извлечени под формата на 

разпечатка или електронно копие 

посредством наличните средства за 

експлоатация на системата; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0426/79 

Изменение  79 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 3 – буква б а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) „институция на ЕС“ означава: 

 − Европейският парламент, 

Европейският съвет, Съветът, 

Комисията, Европейската сметна 

палата 

 − Съдът на Европейския съюз, 

Европейската централна банка и 

Европейската инвестиционна банка, 

когато изпълняват 

административните си задачи 

 − Европейският икономически и 

социален комитет и Комитетът на 

регионите 

 − регулаторните органи, създадени от 

законодателите на Съюза, и 

изпълнителните органи, създадени от 

Комисията 

 − службите, създадени от 

законодателите на Съюза. 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0426/80 

Изменение  80 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Институциите отказват достъп до 

документи в случаите, когато 

оповестяването им засяга защитата на 

обществения интерес по отношение 

на: 

1. Институциите отказват достъп до 

документи в случаите, когато 

оповестяването им би засегнало 

защитата на обществени или частни 

интереси, съгласно Регламент (ЕО) 

№ 45/2001 във връзка с: 

Or. en 



 

AM\886394BG.doc  PE472.839v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2011 A7-0426/81 

Изменение  81 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Институциите отказват достъп до 

документи в случаите, когато 

оповестяването би засегнало защитата 

на: 

2. Институциите отказват достъп до 

документи или събирането на 

документи в случаите, когато 

оповестяването би засегнало защитата 

на: 

Or. en 

 

 


