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Amendamentul 14
Monica Frassoni

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Instituțiile ar trebui să garanteze 
faptul că dezvoltarea tehnologiilor 
informației facilitează exercitarea 
dreptului la acces și nu reduce volumul de 
informații disponibile pentru public.

Or. en

Justificare

Progresul în materie de tehnologia informației poate avea atât efecte pozitive, cât și negative 
asupra accesului publicului. Instituțiile trebuie să încerce să promoveze efectele pozitive și să 
minimizeze efectele negative. Prin amendarea definiției documentelor din articolul 3 sunt 
prevăzute dispozițiile pentru accesul la informații în baza de date electronică, după cum într-
un amendament la articolul 15 este propusă o obligație generală în ceea ce privește buna 
informare. Aceste amendamente sunt gândite și pentru a ține cont de dreptul la o bună 
administrare prevăzut în articolul 41 al Cartei Drepturilor Fundamentale.

Amendamentul 15
Monica Frassoni

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 
înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală) ; redactat de către o 
instituție și transmis în mod oficial la 
unul sau mai mulți destinatari, înregistrat 
sau primit de către o instituție în alt mod;
datele existente în sistemele de stocare, 
procesare și recuperare electronică 

(a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 
înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală) privind un subiect referitor 
la politicile, activitățile și deciziile care țin
de competența instituției; informațiile
existente în sistemele de stocare, procesare 
și recuperare (inclusiv sistemele externe 
utilizate pentru activitatea instituției) sunt 
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reprezintă documente dacă pot fi extrase 
sub formă de imprimat sau copie
electronică, folosind instrumentele 
disponibile de exploatare a sistemului  ;

considerate un document sau documente 
dacă pot fi extrase sub formă de unul sau 
mai multe imprimate sau copii electronice, 
folosind orice instrument disponibil în mod 
rezonabil de exploatare a sistemului;

Or. en

Justificare

Acest amendament restabilește formularea actuală a definiției de bază a unui document 
pentru că propunerea Comisiei ar permite îngrădiri arbitrare ale dreptului la acces. Prin 
completarea textului sunt prevăzute dispoziții pentru accesul la informațiile conținute în 
bazele de date electronice în scopul atingerii obiectivului descris în noul considerent 18.

Amendamentul 16
Monica Frassoni

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Instituțiile dezvoltă bune practici 
administrative cu scopul de a facilita 
exercitarea dreptului de acces garantat de 
prezentul regulament.

1. Instituțiile dezvoltă bune practici 
administrative cu scopul de a facilita 
exercitarea dreptului de acces garantat de 
prezentul regulament. Instituțiile își 
organizează și dispun de informațiile pe 
care le dețin într-un mod care să permită 
publicului accesul la informații fără 
eforturi suplimentare.

Or. en

Justificare

Amendamentul la articolul 15 alineatul 1 se bazează pe dreptul la o bună administrare 
stabilit în articolul 41 din Carta Drepturilor Fundamentale și corespunde, de exemplu, 
legislației din Finlanda. Ar reprezenta, de asemenea, un pas în direcția realizării unei 
adevărate legislații în domeniul libertății de informare, contribuind, în același timp, la 
atingerea obiectivului stabilit în noul considerent 18, care precizează faptul că dezvoltarea 
tehnologiei informației ar trebui să faciliteze dreptul la acces și nu să reducă volumul de 
informații disponibil publicului.
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