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Amendement 14
Monica Frassoni

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De instellingen moeten ervoor 
zorgen dat de ontwikkeling van de 
informatietechnologie de uitoefening van 
het recht op toegang tot documenten 
makkelijker maakt en dat de hoeveelheid 
informatie die opengesteld is aan het 
publiek er niet door wordt verminderd.

Or. en

Motivering

De vooruitgang van de informatietechnologie kan zowel positieve als negatieve gevolgen 
hebben op de toegang van het publiek tot documenten. De instellingen moeten trachten de 
positieve gevolgen te bevorderen en de negatieve zoveel mogelijk te beperken. Er wordt 
voorzien in de toegang tot informatie in elektronische gegevensbanken door de definitie van 
documenten in artikel 3 te wijzigen en een algemene verplichting om goede informatie te 
verschaffen wordt voorgesteld als amendement op artikel 15. Door deze amendementen wordt 
eveneens rekening gehouden met het recht op behoorlijk bestuur als vastgelegd in artikel 41 
van het Handvest van de grondrechten.

Amendement 15
Monica Frassoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), die is opgesteld door een 
instelling en formeel aan een of meer 
ontvangers is doorgegeven of anderszins 
is geregistreerd, of is ontvangen door een 

(a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), betreffende een aangelegenheid 
die verband houdt met beleid, 
werkzaamheden en besluiten die tot het 
takenveld van de instelling behoren; 
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instelling; gegevens in elektronische 
opslag-, verwerkings- en opvraagsystemen 
zijn documenten indien zij met behulp van 
de instrumenten die beschikbaar zijn voor 
het gebruik van het systeem, daaraan 
kunnen worden onttrokken in de vorm van 
een afdruk of in elektronisch formaat ;

informatie in elektronische opslag-, 
verwerkings- en opvraagsystemen (met 
inbegrip van externe systemen die worden 
gebruikt voor het werk van de instelling) 
wordt beschouwd als een document of
documenten indien ze met behulp van de 
instrumenten die redelijkerwijs 
beschikbaar zijn voor het gebruik van het 
systeem, daaraan kunnen worden 
onttrokken in de vorm van één of meerdere
afdrukken of in elektronisch formaat;

Or. en

Motivering

Dit amendement herstelt de huidige formulering van de basisdefinitie van een document, 
aangezien het voorstel van de Commissie willekeurige beperkingen van het recht op toegang 
toelaat. De bijkomende frasering zorgt ervoor dat de doelstelling uit overweging 18 bis 
(nieuw) op het vlak van de toegang tot informatie in elektronische gegevensbanken kan 
worden bereikt.

Amendement 16
Monica Frassoni

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De instellingen werken goede 
administratieve praktijken uit, om de 
uitoefening van het door deze verordening 
gewaarborgde recht van toegang te 
vergemakkelijken.

1. De instellingen werken goede 
administratieve praktijken uit, om de 
uitoefening van het door deze verordening 
gewaarborgde recht van toegang te 
vergemakkelijken. Ook organiseren en 
beheren ze de informatie die ze in hun 
bezit hebben op zo'n manier dat het 
publiek er zonder bijkomende moeite 
toegang toe kan hebben.

Or. en

Motivering

Het amendement op artikel 15, lid 1, is gebaseerd op het recht op behoorlijk bestuur als 
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vastgelegd in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten, en is in overeenstemming met 
de regelgeving (van bijvoorbeeld Finland). Dit amendement betekent eveneens een stap in de 
richting van een daadwerkelijke EU-wetgeving inzake vrijheid van informatie, terwijl 
tegelijkertijd de doelstelling uit overweging 18 bis (nieuw) erdoor wordt nagestreefd, 
namelijk dat de ontwikkeling van de informatietechnologie de uitoefening van het recht op 
toegang tot informatie makkelijker moet maken en de hoeveelheid informatie die opengesteld 
is voor het publiek er niet door mag worden verminderd.


	757244nl.doc

