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Pozměňovací návrh 14
Monica Frassoni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Orgány by měly zajistit, aby vývoj 
informačních technologií usnadnil 
uplatňování práva na přístup 
k dokumentům a neomezil přitom 
množství informací dostupných pro 
veřejnost.

Or. en

Odůvodnění

Pokrok v informačních technologiích může mít na přístup veřejnosti k dokumentům jak 
pozitivní, tak negativní dopad. Orgány by se měly snažit posilovat pozitivní důsledky 
a minimalizovat negativní dopady. Změnou definice dokumentů v článku 3 se umožňuje 
přístup k informacím v elektronických databázích a v pozměňovacím návrhu k článku 15 je 
navrženo zavedení obecné povinnosti poskytovat správné informace. Tyto pozměňovací 
návrhy rovněž umožňují zohlednit právo na řádnou správu, jež stanoví článek 41 Listiny 
základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 15
Monica Frassoni

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka), který orgán vytvoří a formálně 
jej zašle jednomu nebo několika 
příjemcům, nebo který jiným způsobem 
zaregistruje, nebo který orgán obdrží;
údaje obsažené v elektronických 

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka) o záležitosti, která se týká 
politik, činností a rozhodnutí, jež spadají 
do působnosti orgánu; informace 
obsažené v elektronických systémech 
k ukládání, zpracování a sběru dat (včetně 
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systémech k ukládání, zpracování a sběru 
dat se považují za dokumenty, pokud je lze
zpracovat formou výtisku nebo kopie v 
elektronickém formátu pomocí dostupných 
nástrojů pro využívání systému;

externích systémů používaných při práci 
orgánu) představují dokument nebo 
dokumenty, pokud je lze zpracovat formou 
jednoho či více výtisků nebo kopií 
v elektronickém formátu pomocí 
libovolných rozumně dostupných nástrojů 
pro využívání systému;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh znovu zavádí současnou formulaci základní definice dokumentu, neboť 
návrh Komise by mohl vést ke svévolným omezením práva na přístup k dokumentům.
Doplněné znění umožňuje přístup k informacím v elektronických databázích, a splňuje tak cíl 
uvedený v novém bodu odůvodnění 18.

Pozměňovací návrh 16
Monica Frassoni

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány vyvinou vhodné správní 
postupy, které usnadní výkon práva na 
přístup k informacím zaručeného tímto 
nařízením.

1. Orgány vyvinou vhodné správní 
postupy, které usnadní výkon práva na 
přístup k informacím zaručeného tímto 
nařízením. Orgány spravují a uchovávají 
informace, které vlastní, způsobem, který 
veřejnosti zaručí přístup k těmto 
informacím, aniž by musela vynakládat 
přílišné úsilí.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k čl. 15 odst. 1 se zakládá na právu na řádnou správu stanoveném 
v článku 41 Listiny základních práv a odpovídá právním předpisům, které platí např. ve 
Finsku. Znamenal by další krok směrem k přijetí skutečného „zákona o svobodném přístupu 
k informacím“ v EU a zároveň by splnil cíl stanovený v novém bodu odůvodnění 18, jenž se 
zasazuje o to, aby rozvoj informačních technologií usnadnil uplatňování práva na přístup 
k dokumentům, aniž by omezoval množství informací dostupných pro veřejnost.
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