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Módosítás 14
Monica Frassoni

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az intézményeknek biztosítaniuk 
kellene azt, hogy az információs 
technológia fejlődése megkönnyíti a 
hozzáférési jog gyakorlását és nem 
csökkenti a nyilvánosság számára 
rendelkezésre álló információk 
mennyiségét.

Or. en

Indokolás

Az információs technológia fejlődésének pozitív és negatív hatásai is lehetnek az adatokhoz 
való nyilvános hozzáférés tekintetében. Az intézményeknek meg kell próbálniuk támogatni a 
pozitív, és csökkenteni a negatív hatásokat. Az elektronikus adatbázis információihoz való 
hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseket a dokumentumok meghatározásáról szóló 3 cikk 
módosítása tárgyalja és a megfelelő tájékoztatásról szóló általános kötelezettséget a 15 cikk 
egyik módosításában javasolják. Ezen módosítások arra is szolgálnak, hogy az Európai Unió 
alapjogi chartájának 41. cikkében megállapított, megfelelő ügyintézéshez való jogot 
figyelembe vegyék.

Módosítás 15
Monica Frassoni

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „dokumentum”: az adathordozótól 
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül 
bármely olyan adattartalom, amelyet egy 
intézmény hivatalosan elkészített és egy 
vagy több címzettnek továbbított, vagy 
egyéb módon nyilvántartásba vett, vagy 

a) „dokumentum”: az adathordozótól 
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül, az 
intézmény feladatkörébe tartozó 
politikára, tevékenységre és 
döntéshozatalra vonatkozó üggyel 
kapcsolatos bármely adattartalom; az 
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egy intézmény kapott; az elektronikus 
adattároló, -kezelő és -lekérdező 
rendszerekben szereplő adatok akkor 
tekinthetők dokumentumoknak, ha azok 
nyomtatott vagy elektronikus példányban a
már meglévő rendszereszközök
segítségével hozzáférhetőek;

elektronikus adattároló, -kezelő és -
lekérdező rendszerekben (beleértve az 
intézmény munkájához felhasznált külső 
rendszereket) szereplő információk akkor 
minősülnek dokumentumnak vagy 
dokumentumoknak, ha azok egy vagy több 
nyomtatott vagy elektronikus példányban 
bármilyen ésszerűen rendelkezésre álló 
eszköz segítségével hozzáférhetőek;

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a dokumentum alapfogalmának jelenlegi megfogalmazását, mivel a 
bizottsági javaslat lehetővé tenné a hozzáférési jog önkényes korlátozását. A kiegészítő szöveg 
rendelkezik az elektronikus úton történő információhoz való hozzáférésről annak érdekében, 
hogy az új (18) preambulumbekezdésben leírt célkitűzéseket megvalósítsák.

Módosítás 16
Monica Frassoni

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az intézmények megfelelő ügyviteli 
gyakorlatot dolgoznak ki annak érdekében, 
hogy elősegítsék az e rendelet által 
biztosított hozzáférési jog gyakorlását.

(1) Az intézmények megfelelő ügyviteli 
gyakorlatot dolgoznak ki annak érdekében, 
hogy elősegítsék az e rendelet által 
biztosított hozzáférési jog gyakorlását. Az 
intézmény olyan módon rendezi és kezeli a 
tulajdonában lévő információkat, hogy a 
nyilvánosság további erőfeszítés nélkül 
hozzáférhessen ezekhez.

Or. en

Indokolás

A 15. cikk (1) bekezdésének módosítása az Európai Unió alapjogi chartájának 41. cikkében 
megállapított, megfelelő ügyintézéshez való jogon alapul és egyezik pl. a finnországi 
jogszabályokkal. Ezzel tennénk egy lépést a valódi, információ szabadságáról szóló 
jogszabály felé az EU-ban, és egyidejűleg a (18) új preambulumbekezdésben megállapított 
célkitűzés megvalósítására is szolgálna, amely szerint az információs technológia 
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fejlődésének meg kellene könnyítenie a hozzáférés jogának gyakorlását, nem pedig 
csökkentenie a nyilvánosság számára rendelkezésre álló információk mennyiségét.
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