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Pakeitimas 14
Monica Frassoni

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Institucijos turėtų užtikrinti, kad 
plėtojant informacines technologijas būtų 
lengviau naudotis prieigos teise ir dėl to 
nesumažėtų visuomenei prieinamos 
informacijos kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Informacinių technologijų pažanga gali neigiamai ir teigiamai veikti visuomenės galimybes 
susipažinti su informacija. Institucijos turėtų stengtis skatinti teigiamą ir mažinti neigiamą 
poveikį. Nuostatos dėl prieigos prie elektroninių duomenų bazių informacijos parengtos iš 
dalies pakeitus 3 straipsnyje nurodytų dokumentų apibrėžtį, be to, 15 straipsnyje siūlomas 
bendras įsipareigojimas gerai informuoti. Šie pakeitimai taip pat naudingi teisės į gerą 
administravimą, kuri nustatyta Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje, požiūriu.

Pakeitimas 15
Monica Frassoni

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) dokumentas – bet kuria forma
(parašytas ant popieriaus, elektroninėje 
laikmenoje arba garso, vaizdo ar 
audiovizualiniame įraše) pateiktas turinys,
kurį institucija parengė ir oficialiai 
persiuntė vienam arba daugiau gavėjų, 
arba kitaip užregistruotas arba gautas 
institucijos; elektroninėje laikmenoje, 
tvarkymo ir paieškos sistemose esantys 
duomenys yra dokumentai, jeigu juos 
galima atspausdinti arba padaryti jų 

(a) dokumentas – bet kuria forma
(parašytas ant popieriaus, elektroninėje 
laikmenoje arba garso, vaizdo ar 
audiovizualiniame įraše) pateiktas turinys,
susijęs su institucijos atsakomybės sritį 
atitinkančiais politika, veiksmais ir 
sprendimais; elektroninėje laikmenoje, 
tvarkymo ir paieškos sistemose (įskaitant 
institucijų darbui naudojamas išorės 
sistemas) esanti informacija sudaro
dokumentą ar dokumentus, jeigu ji gali 
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elektroninę kopiją, naudojantis turimomis 
sistemos naudojimo priemonėmis;

būti išgauta vieno ar kelių spaudinių arba
elektroninių kopijų pavidalu naudojantis
bet kokiomis turimomis priimtinomis
sistemos naudojimo priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime atkuriama dabartinė bazinės dokumento apibrėžties formuluotė, kadangi, remiantis 
Komisijos pasiūlymu, leidžiama savo nuožiūra riboti teisę į prieigą prie informacijos. 
Papildžius formuluotę, būtų numatoma suteikti prieigą prie elektroninėse duomenų bazėse 
laikomos informacijos ir pasiekti naujoje 18 konstatuojamoje dalyje nurodytą tikslą.

Pakeitimas 16
Monica Frassoni

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijos plėtoja gerą administracinę 
patirtį, siekdamos padėti įgyvendinti šiuo 
reglamentu garantuojamą teisę susipažinti 
su dokumentais.

1. Institucijos plėtoja gerą administracinę 
patirtį, siekdamos padėti įgyvendinti šiuo 
reglamentu garantuojamą teisę susipažinti 
su dokumentais. Institucijos taip tvarko ir 
prižiūri turimą informaciją, kad 
visuomenei be didelių kliūčių būtų 
suteikta prieiga prie informacijos.

Or. en

Pagrindimas

15 straipsnio 1 dalies pakeitimas grindžiamas teise į gerą administravimą, kuri nustatyta 
Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje, ir kuri atitinka, pvz., Suomijoje galiojančių teisės 
aktų nuostatas. Taip pat tai būtų žingsnis tikro ES informacijos laisvės akto link, be to, būtų 
skatinama siekti naujoje 18 konstatuojamoje dalyje nurodyto tikslo: informacinių 
technologijų raidos sąlygomis turėtų būti lengviau pasinaudoti prieigos teise ir neturėtų būti 
mažinamas visuomenei prieinamos informacijos kiekis.
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