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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2011 A7-0426/82 

Изменение  82 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската 

комисия 

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

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) правните становища и  съдебните 

процедури, арбитражните процедури 

и процедурите за уреждане на 

спорове; 

в) съдебните производства и правните 

становища; 

Or. en 



 

AM\886393BG.doc  PE472.839v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2011 A7-0426/83 

Изменение  83 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската 

комисия 

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

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) целите на дейности по инспектиране, 

разследване и одит; 

г) целите на дейности по инспектиране, 

разследване и одит, както и на 

процедури в областта на 

конкуренцията; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2011 A7-0426/84 

Изменение  84 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската 

комисия 

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

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква г а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) с оглед на чувствителния 

характер и големия брой на 

документите, създавани в контекста 

на процедурите в областта на 

конкуренцията, общо допускане, че 

публикуването би засегнало в 

действителност и конкретно 

засегнало,  който бива защитаван, е 

достатъчно; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2011 A7-0426/85 

Изменение  85 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската 

комисия 

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

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква д а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) източниците на информация 

относно предполагаеми неправомерни 

действия и информацията, получена 

при официални разследвания; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2011 A7-0426/86 

Изменение  86 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската 

комисия 

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

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 освен при наличието на по-висш 

обществен интерес от оповестяване. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2011 A7-0426/87 

Изменение  87 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската 

комисия 

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

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Достъпът до следните документи  се 

отказва в случаите, когато 

оповестяването им  би засегнало 

сериозно процеса на вземане на 

решение на институциите: 

3. Без да се засяга по-голямата 

прозрачност, която се изисква при 

процедури за приемане на 

законодателни актове на Съюза или 

незаконодателни актове с общо 

приложение, достъпът до следните 

документи се отказва в случаите, когато 

оповестяването им би засегнало 

сериозно процеса на вземане на 

решение на институциите: 

Or. en 



 

AM\886393BG.doc  PE472.839v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2011 A7-0426/88 

Изменение  88 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската 

комисия 

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

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) документи, отнасящи се до въпрос, по 

който все още не е взето решение; 

а) документи, отнасящи се до въпрос, по 

който все още не е взето решение, и 

чието оповестяване преди 

финализирането им би могло да 

застраши конструктивния резултат; 

Or. en 



 

AM\886393BG.doc  PE472.839v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2011 A7-0426/89 

Изменение  89 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската 

комисия 

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

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Достъпът до документ, съдържащ 

становища, които са за вътрешно 

ползване, като част от обсъждания и 

предварителни консултации на 

въпросната институция, се отказва 

дори след като е взето решение, ако 

оповестяването на документа би 

засегнало сериозно процеса на вземане 

на решение на институцията, 

включително капацитета на 

институцията свободно да изразява и 

обсъжда мнения и предложения преди 

да е взето решение, освен при 

наличието на по-висш обществен 

интерес от оповестяване. 

Or. en 



 

AM\886393BG.doc  PE472.839v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2011 A7-0426/90 

Изменение  90 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската 

комисия 

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

Предложение за регламент 

Член 4 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Изключенията, посочени в параграфи 

2 и 3, се прилагат, освен ако по-висш 

обществен интерес не диктува 

оповестяването на документите. По 

отношение на параграф 2, буква а) се 

счита, че съществува по-висш 

обществен интерес при оповестяването 

на информация, когато исканата 

информация се отнася до емисии в 

околната среда. 

4. Изключенията, посочени в параграфи 

2 и 3, се прилагат, освен ако по-висш 

обществен интерес не диктува 

оповестяването на документите. По 

отношение на параграф 2, буква а) се 

счита, че съществува по-висш 

обществен интерес при оповестяването 

на информация, когато исканата 

информация се отнася до реални емисии 

в околната среда. За целите на 

настоящия член „емисии“ означава 

преки или непреки изпускания на 

вещества, вибрации, топлинни 

лъчения или шумове във въздуха, 

водите или земята от организирани 

или неорганизирани източници в 

дадена инсталация, както се посочва 

в Директива 96/61/ЕО на Съвета от 

24 септември 1996 година за 

комплексно предотвратяване и 

контрол на замърсяването. 

Or. en 



 

AM\886393BG.doc  PE472.839v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2011 A7-0426/91 

Изменение  91 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската 

комисия 

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

Предложение за регламент 

Член 4 - параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Ако само част от искания документ е 

обект на едно или няколко от 

горепосочените изключения, останалите 

части на документа се разпространяват. 

6. Ако само част от искания документ е 

обект на едно или няколко от 

горепосочените изключения, останалите 

части на документа се разпространяват, 

освен ако изключението не обхваща 

съвкупност от документи съгласно 

параграф 2. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2011 A7-0426/92 

Изменение  92 

Renate Sommer, Véronique Mathieu 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската 

комисия 

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

Предложение за регламент 

Член 4 - параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Изключенията, както са установени в 

настоящия член, се прилагат само за 

периода, през който защитата по 

отношение на съдържанието на 

документа е обоснована. Изключенията 

могат да се прилагат за максимален 

период от тридесет години. В случаите 

на документи, които са предмет на 

изключение във връзка със защита на 

личните данни  или търговски 

интереси, и в случай на чувствителни 

документи може при необходимост 

този период да е по-голям от 

определения по-горе. 

7. Изключенията, както са установени в 

настоящия член, се прилагат само за 

периода, през който защитата по 

отношение на съдържанието на 

документа е обоснована. Изключенията 

могат да се прилагат за максимален 

период от тридесет години, освен ако не 

съществуват по-висши причини за 

продължаване на защитата, свързани 

с неприкосновеността на данните 

или търговски интереси. 

Or. en 



 

AM\886393BG.doc  PE472.839v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2011 A7-0426/93 

Изменение  93 

Renate Sommer 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0426/2011 

Michael Cashman 

Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската 

комисия 

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

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 2

 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

2. счита, че процедура 2011/0073(COD) 

е недействителна в резултат от 

включването на предложението на 

Комисията (COM(2011)0137) в 

рамките на процедура 

2008/0090(COD); 

2. счита, че процедура 2011/0073(COD) 

не е недействителна, тъй като следва 

да се разглежда паралелно с процедура 

2008/0090(COD), за която може да е 

необходимо − предвид сложността й, 

повече време в сравнение с посочената 

по-горе процедура; 

Or. en 

Обосновка 

Одобряване на двустепенния подход, предложен от Европейската комисия. 

 

 


