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Ændringsforslag 14
Monica Frassoni

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Institutionerne skal sikre, at 
udviklingen af informationsteknologien 
gør det nemmere at udøve retten til 
aktindsigt og ikke reducerer den 
informationsmængde, der er tilgængelig 
for offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Udviklingen inden for informationsteknologien kan have positive og negative indvirkninger 
på aktindsigten. Institutionerne bør forsøge at fremme de positive virkninger og minimere de 
negative. Bestemmelserne udvides til at omfatte aktindsigt i elektroniske databaser ved en 
ændring af definitionen af dokumenter i artikel 3 og forslag om en generel forpligtelse til god 
information gennem en ændring af artikel 15. Disse ændringer tjener også til at tage hensyn 
til retten til god forvaltning, jf. artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder. 

Ændringsforslag 15
Monica Frassoni

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "dokument": ethvert indhold uanset 
medium (skrevet på papir eller opbevaret 
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, 
audiovisuelle optagelser) som er 
udarbejdet af en institution og videresendt 
til en eller flere modtagere eller på anden 
måde registreret eller modtaget af en 
institution; data, der findes i elektroniske 
lagrings-, behandlings- og søgesystemer, er 
dokumenter, hvis de kan hentes i form af et 

a) "dokument": ethvert indhold uanset 
medium (skrevet på papir eller opbevaret 
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, 
audiovisuelle optagelser) om et spørgsmål, 
der vedrører politikker, aktiviteter og 
beslutninger, som henhører under 
institutionernes ansvarsområde; 
oplysninger, der findes i elektroniske 
lagrings-, behandlings- og søgesystemer
(inklusive eksterne systemer, der anvendes 



PE416.552v01-00 4/5 AM\757244DA.doc

DA

udskrift eller en elektronisk kopi ved 
hjælp af de værktøjer, der er tilgængelige 
til udnyttelse af systemet

i forbindelse med institutionens arbejde), 
udgør et dokument eller dokumenter, hvis 
de kan hentes i form af et eller flere 
udskrifter eller elektroniske kopier ved 
hjælp af værktøjer, der er nogenlunde 
tilgængelige til udnyttelse af systemet

Or. en

Begrundelse

Med ændringen genindføres den nuværende formulering af den grundlæggende definition af 
et dokument, da Kommissionens forslag ville tillade en vilkårlig begrænsning af retten til 
aktindsigt. Tilføjelsen sikrer aktindsigt i elektroniske databaser med henblik på at indfri 
målsætningen i den nye betragtning 18.

Ændringsforslag 16
Monica Frassoni

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Institutionerne skal udvikle god 
forvaltningsskik for at fremme udøvelsen 
af den ret til aktindsigt, der er garanteret 
ved denne forordning.

1. Institutionerne skal udvikle god 
forvaltningsskik for at fremme udøvelsen 
af den ret til aktindsigt, der er garanteret 
ved denne forordning. Institutionerne skal 
tilrettelægge og opbevare de oplysninger, 
som er i deres besiddelse, på en sådan 
måde, at der uden ekstra anstrengelser 
gives offentligheden adgang til 
oplysningerne. 

Or. en

Begrundelse

Ændringen af artikel 15, stk. 1, bygger på retten til god forvaltning, jf. artikel 41 i chartret om 
grundlæggende rettigheder, og er f.eks. i overensstemmelse med finsk lovgivning. Den 
indebærer endvidere et skridt i retning af en ægte EU-retsakt om informationsfrihed, samtidig 
med at den opfylder målsætningen i den nye betragtning 18 om, at udviklingen af 
informationsteknologien bør gøre det nemmere at udøve retten til aktindsigt og ikke reducere 
den informationsmængde, der er tilgængelig for offentligheden.
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