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Grozījums Nr. 14
Monica Frassoni

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Iestādēm jānodrošina, lai 
informācijas tehnoloģiju attīstība 
palīdzētu īstenot piekļuves tiesības un 
nesamazinātu sabiedrībai pieejamās 
informācijas apjomu.

Or. en

Pamatojums

Informācijas tehnoloģiju attīstībai var būt gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz sabiedrības 
piekļuves iespējām. Iestādēm ir jācenšas sekmēt pozitīvo ietekmi un mazināt to, kas ir 
negatīva. Noteikumi par piekļuvi elektronisko datubāzu informācijai ir izstrādāti, grozot 
3. pantā ietverto jēdziena „dokuments” definīciju, un vispārējā prasība ievērot labu 
informācijas sniegšanas praksi ir ierosināta 15. panta grozījumā. Šie grozījumi arī nodrošina 
to, ka tiek ņemtas vērā Pamattiesību hartas 41. pantā noteiktās tiesības uz labu pārvaldību.

Grozījums Nr. 15
Monica Frassoni

Regulas priekšlikums
3. pants – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „dokuments” ir jebkura satura 
informācija neatkarīgi no tās pasniegšanas 
veida (uz papīra, elektroniskā formā vai 
skaņu, vizuālie un audiovizuālie ieraksti), 
ko iestāde ir sagatavojusi un oficiāli 
izsniegusi vienam vai vairākiem 
saņēmējiem vai kurus iestāde ir citādi 
reģistrējusi vai saņēmusi; datus, ko satur 
elektroniskās uzglabāšanas, apstrādes un 
izguves sistēmas, uzskata par 
dokumentiem, ja tos var iegūt kā izdruku 

(a) „dokuments” ir jebkura satura 
informācija neatkarīgi no tās pasniegšanas 
veida (uz papīra, elektroniskā formā vai 
skaņu, vizuālie un audiovizuālie ieraksti), 
kas attiecas uz jautājumiem saistībā ar 
politikas nostādnēm, darbībām un 
lēmumiem, kuri ietilpst iestādes 
kompetences jomā; informācija, ko satur 
elektroniskās uzglabāšanas, apstrādes un 
izguves sistēmas (tostarp iestādes darbā 
izmantotās ārējās sistēmas), ir dokuments 
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vai elektronisku kopiju, izmantojot 
sistēmas ekspluatācijai pieejamos 
līdzekļus;

vai dokumenti, ja tos var iegūt kā vienu 
izdruku vai vairākas izdrukas, vai kā 
elektroniskas kopijas, izmantojot visus 
sistēmas ekspluatācijai ērti pieejamos 
līdzekļus;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno jēdziena „dokuments” definīcijas pašreizējo formulējumu, jo 
Komisijas priekšlikumā ir ietverta iespēja patvaļīgi ierobežot piekļuves tiesības. Papildinot 
formulējumu, nodrošina piekļuvi elektronisko datubāzu informācijai, lai sasniegtu jaunajā 
18.a apsvērumā noteikto mērķi.

Grozījums Nr. 16
Monica Frassoni

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādes izstrādā labu administratīvo 
praksi, lai vienkāršotu šajā regulā garantēto 
tiesību izmantošanu saistībā ar piekļuvi 
dokumentiem.

1. Iestādes izstrādā labu administratīvo 
praksi, lai vienkāršotu šajā regulā garantēto 
tiesību izmantošanu saistībā ar piekļuvi 
dokumentiem. Iestādes to rīcībā esošo 
informāciju pārvalda un uztur tā, lai bez 
papildu pūlēm varētu garantēt sabiedrības 
piekļuvi informācijai.

Or. en

Pamatojums

Regulas 15. panta 1. punkta grozījuma pamatā ir Pamattiesību hartas 41. pantā noteiktās 
tiesības uz labu pārvaldību, un šis grozījums atbilst citu valstu, piemēram, Somijas, tiesību 
aktiem. Šā grozījuma pieņemšana arī veicinātu īstenu informācijas aprites brīvību ES, 
vienlaikus tuvinot jaunajā 18.a apsvērumā noteiktā mērķa sasniegšanu, proti, informācijas 
tehnoloģiju attīstībai ir jāpalīdz īstenot piekļuves tiesības, nevis jāsamazina sabiedrībai 
pieejamās informācijas apjoms.
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