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Τροπολογία 14
Monica Frassoni

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Τα όργανα οφείλουν να 
διασφαλίσουν ότι η εξέλιξη της 
τεχνολογίας της πληροφορίας διευκολύνει 
την άσκηση του δικαιώματος της 
πρόσβασης και δεν περιορίζει τον όγκο 
των πληροφοριών που διατίθεται στο 
κοινό

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας μπορεί να έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις 
στην πρόσβαση του κοινού.  Τα θεσμικά όργανα οφείλουν να προαγάγουν τις θετικές επιπτώσεις 
και να ελαχιστοποιούν τις αρνητικές. Οι όροι πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται σε 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων διατυπώνονται με την τροποποίηση του ορισμού των εγγράφων 
στο άρθρο 3 ενώ η γενική υποχρέωση παροχής ορθών πληροφοριών προτείνεται σε τροπολογία 
στο άρθρο 15. Αυτές οι τροποποιήσεις αποσκοπούν επίσης στην ενσωμάτωση του δικαιώματος 
στην χρηστή διοίκηση που διατυπώνεται στο άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τροπολογία 15
Monica Frassoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) «έγγραφο»: οποιοδήποτε περιεχόμενο 
ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν 

(α) «έγγραφο»: οποιοδήποτε περιεχόμενο 
ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν 
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υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή 
αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή 
με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική 
εγγραφή) που συντάσσεται από θεσμικό 
όργανο και διαβιβάζεται επίσημα σε έναν 
ή περισσότερους αποδέκτες ή 
καταγράφεται με άλλο τρόπο, ή που 
λαμβάνεται από ένα θεσμικό όργανο· τα 
δεδομένα που περιέχουν συστήματα 
ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας 
και ανάκτησης δεδομένων θεωρούνται 
έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε 
εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με 
τη βοήθεια των διαθέσιμων εργαλείων του 
λειτουργικού συστήματος,

υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή 
αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή 
με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική 
εγγραφή) που αφορά τις πολιτικές, τις 
δράσεις και τις αποφάσεις αρμοδιότητας 
του θεσμικού οργάνου· πληροφορίες που 
εμπεριέχονται σε συστήματα ηλεκτρονικής 
αποθήκευσης, επεξεργασίας και 
ανάκτησης δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών 
συστημάτων χρησιμοποιουμένων στις 
εργασίες του οργάνου) θεωρούνται 
έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε 
ένα ή περισσότερα εκτυπωμένα ή 
ηλεκτρονικά αντίγραφα με τη βοήθεια 
οποιωνδήποτε διαθέσιμων σε εύλογο 
βαθμό εργαλείων του λειτουργικού 
συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναφέρει την τρέχουσα διατύπωση του βασικού ορισμού του εγγράφου διότι η 
πρόταση της Επιτροπής άφηνε περιθώριο για αυθαίρετο περιορισμό του δικαιώματος στην 
πρόσβαση.   Η συμπληρωματική διατύπωση προβλέπει την πρόσβαση στις πληροφορίες των 
ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός που περιγράφεται στην 
νέα αιτιολογική σκέψη 18.

Τροπολογία 16
Monica Frassoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα θεσμικά όργανα αναπτύσσουν ορθές 
διοικητικές πρακτικές προκειμένου να 
διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος 
πρόσβασης στα έγγραφα, που εγγυάται ο 

1. Τα θεσμικά όργανα αναπτύσσουν ορθές 
διοικητικές πρακτικές προκειμένου να 
διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος 
πρόσβασης στα έγγραφα, που εγγυάται ο 
παρών κανονισμός. Τα θεσμικά όργανα 
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παρών κανονισμός. οργανώνουν και διαφυλάττουν τις 
πληροφορίες που ευρίσκονται στην 
κατοχή τους με τέτοιο τρόπο ώστε το 
κοινό να αποκτά πρόσβαση στις 
πληροφορίες χωρίς πρόσθετη 
προσπάθεια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στο άρθρο 15(1) βασίζεται στο δικαίωμα χρηστής διοίκησης όπως καθορίζεται 
στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνάδει
με την ισχύουσα νομοθεσία της Φινλανδίας για παράδειγμα. Συνιστά επίσης βήμα προς την 
κατεύθυνση μιας γνήσιας νομοθετικής πράξης προστασίας της ελευθερίας της ενημέρωσης στην 
ΕΕ ενώ υπηρετεί ταυτοχρόνως τον στόχο που καθορίζει η νέα αιτιολογική σκέψη 18 ότι η 
εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας πρέπει να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος 
της πρόσβασης και όχι να περιορίζει τον όγκο των πληροφοριών που διατίθεται στο κοινό.
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