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Muudatusettepanek 14
Monica Frassoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Institutsioonid peaksid tagama, et 
infotehnoloogia areng hõlbustaks 
juurdepääsuõiguse kasutamist ning ei 
vähendaks üldsusele kättesaadava teabe 
hulka.

Or. en

Selgitus

Infotehnoloogia arengul võib olla nii positiivne kui ka negatiivne mõju üldsuse 
juurdepääsuvõimalustele. Institutsioonid peaksid püüdma edendada positiivseid mõjusid, et 
võimalikult vähendada negatiivseid. Elektroonilistes andmebaasides sisalduvale teabele 
juurdepääs tagatakse artiklis 3 toodud mõiste "dokument" määratluse muutmisega ning 
artikli 15 muudatusettepanekuga kehtestatakse üldine asjakohase teabe andmise kohustus. 
Nende muudatusettepanekutega võetakse samuti arvesse põhiõiguste harta artiklis 41 
sätestatud õigust heale haldusele.

Muudatusettepanek 15
Monica Frassoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena), mille 
institutsioon on ametlikult koostanud ja 
ühele või mitmele saajale edastanud või 
muul viisil registreerinud või 
mille institutsioon on saanud;
elektroonilisel teabekandjal, andmetöötlus-
või päringusüsteemis olevad andmed on 

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
või audiovisuaalsalvestisena), mis käsitleb 
institutsiooni vastutusalasse kuuluvate 
poliitikavaldkondade, tegevuste või 
otsustega seotud küsimusi; elektroonilisel 
teabekandjal, andmetöötlus- või 
päringusüsteemis (sh institutsiooni töös 
kasutatavates välistes süsteemides) olevat 
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dokumendid, kui neist saab sealt süsteemi 
vahendite abil väljatrüki või elektroonilises 
vormis koopia teha;

teavet peetakse dokumendiks, kui sellest
saab sealt hõlpsasti kättesaadavate 
süsteemi vahendite abil väljatrüki või 
elektroonilises vormis koopia või koopiad 
teha;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga ennistatakse dokumendi põhimääratluse käesolev sõnastus, kuna 
komisjoni ettepanek võimaldaks teha meelevaldseid piiranguid juurdepääsuõiguse 
kasutamisele. Põhjenduses 18 toodud eesmärkide saavutamiseks nähakse ettepanekuga ette 
juurdepääs elektroonilistes andmebaasides olevale teabele.

Muudatusettepanek 16
Monica Frassoni

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Institutsioonid arendavad välja head 
haldustavad, et hõlbustada käesoleva 
määrusega tagatud juurdepääsuõiguse 
kasutamist.

1. Institutsioonid arendavad välja head 
haldustavad, et hõlbustada käesoleva 
määrusega tagatud juurdepääsuõiguse 
kasutamist. Institutsioonid korraldavad ja 
säilitavad nende käsutuses olevat teavet 
sellisel viisil, millega on võimalik tagada 
üldsuse juurdepääs teabele täiendavaid 
jõupingutusi tegemata.

Or. en

Selgitus

Artikli 15 lõike 1 muudatusettepanek põhineb põhiõiguste harta artiklis 41 sätestatud õigusel 
heale haldusele ning vastab näiteks Soome õigusaktidele. See tähendaks ka sammu ELi tõelise 
teabevabaduse suunas, täites samal ajal uues põhjenduses 18 seatud eesmärki, mille kohaselt 
infotehnoloogia areng peaks hõlbustama juurdepääsuõiguse kasutamist ega tohiks vähendada 
üldsusele kättesaadava teabe hulka.
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