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Изменение 14
Monica Frassoni

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Институциите следва да 
гарантират, че развитието на 
информационните технологии ще 
улесни упражняването на правото на 
достъп и няма да намали 
количеството информация, до който 
се осигурява публичен достъп.

Or. en

Обосновка

Напредъкът на информационните технологии може да има положителни и 
отрицателни последствия за  публичния достъп. Институциите следва да се 
постараят да насърчат положителните последствия и да минимизират 
отрицателните. Предвижда се разпоредба за достъп до информацията в 
електронната база данни чрез изменение на определението за документи в член 3 и се 
предлага общо задължение за предоставяне на достатъчна информация в изменение 
към член 15. Тези изменения служат също така, за да се вземе предвид правото на 
добро администриране, установено в член 41 от Хартата за основните права.

Изменение 15
Monica Frassoni

Предложение за регламент
Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „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 

а) „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), отнасяща 
се за въпрос, свързан с политики, 
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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;

дейности и решения, които попадат в 
сферата на отговорност на 
съответната институция; 
информацията, която се съдържа в 
електронни системи за съхранение, 
обработка и извличане (включително 
външни системи, използвани за 
работата на институциите), 
представляват документ или
документи, ако могат да бъдат 
извлечени под формата на една или 
повече разпечатки или електронни 
копия посредством наличните в 
разумна степен средства за 
експлоатация на системата;

Or. en

Обосновка

Изменението възстановява настоящата дефиниция на документ, тъй като 
предложението на Комисията би позволило произволно ограничаване на правото на 
достъп Допълнителната формулировка предвижда разпоредба за достъпа до 
информация в електронните бази данни с оглед постигане на целта, описана в новото 
съображение 18.

Изменение 16
Monica Frassoni

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Институциите разработват добри 
административни практики, за да се 
улесни упражняването на правото на 
достъп, гарантирано от настоящия 
регламент.

1. Институциите разработват добри 
административни практики, за да се 
улесни упражняването на правото на 
достъп, гарантирано от настоящия 
регламент. Институциите 
организират и поддържат 
информацията, която притежават, 
по такъв начин, че да бъде 
предоставен достъп на 
обществеността до тази 
информация без необходимост от 
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допълнително усилие.

Or. en

Обосновка

Изменението към член 15, параграф 1 се основава на  правото на добро 
администриране, установено в член 41 от Хартата за основните права и 
съответства например на финландското законодателство. То също така би 
представлявало стъпка в посока към истински акт относно свободата на информация 
в ЕС, като същевременно служи на целта, установена в новото съображение 18, че 
развитието на информационните технологии би улеснило упражняването на правото 
на достъп и не би намалило обема от информация, до който е осигурен публичен 
достъп.
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