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Predlog spremembe 14
Monica Frassoni

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Institucije bi morale zagotoviti, da 
razvoj informacijske tehnologije olajšuje 
izvrševanje pravice do dostopa in ne 
zmanjšuje obseg informacij, ki so 
dostopne javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Napredek informacijske tehnologije ima lahko pozitiven in negativen učinek na dostop do 
informacij. Institucije bi si morale prizadevati za spodbujanje pozitivnih učinkov in 
zmanjševanje negativnih učinkov. Dostop do informacij v elektronskih bazah podatkov je 
določen s spremembo opredelitve dokumentov v členu 3, splošna obveznost dobrega 
informiranja pa je predlagana v predlogu spremembe člena 15. Namen teh predlogov 
sprememb je tudi upoštevati pravico do dobrega upravljanja iz člena 41 Listine o temeljnih 
pravicah.

Predlog spremembe 15
Monica Frassoni

Predlog uredbe
Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „dokument“ pomeni neko vsebino ne 
glede na to, kakšen je njen medij (napisana 
na papirju ali shranjena v elektronski obliki 
ali kot zvočni, vizualni ali avdiovizualni 
zapis) , ki ga je pripravila institucija in ga 
je uradno poslala enemu ali več 
prejemnikom ali kako drugače 
evidentirala, ali ki ga je institucija prejela;
podatki iz sistemov za elektronsko 
shranjevanje, obdelavo ali priklic so 

(a) „dokument“ pomeni neko vsebino ne 
glede na to, kakšen je njen medij (napisana 
na papirju ali shranjena v elektronski obliki 
ali kot zvočni, vizualni ali avdiovizualni 
zapis) o vprašanju, nanašajočem se na 
politiko, dejavnosti ali odločitve s 
področja pristojnosti institucije;
informacije iz sistemov za elektronsko 
shranjevanje, obdelavo ali priklic (vključno 
z zunanjimi sistemi, ki se uporabljajo za 



PE416.552v01-00 4/4 AM\757244SL.doc

SL

dokumenti, če jih je mogoče izvleči v 
obliki tiskalniškega izpisa ali 
elektronskega zapisa z orodji, ki so na 
voljo za uporabo sistema  ;

delo institucije) so dokument ali
dokumenti, če jih je mogoče izvleči v 
obliki enega ali več tiskalniških izpisov ali 
elektronskih zapisov z orodji, ki so 
razumno na voljo za uporabo sistema  ;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ponovno vzpostavlja veljavno temeljno opredelitev dokumenta, saj bi 
predlog Komisije dovoljeval samovoljno omejevanje pravice do dostopa. Dodatno besedilo 
določa dostop do podatkov v elektronskih podatkovnih bazah, da se dosežejo cilji iz nove 
uvodne izjave 18.

Predlog spremembe 16
Monica Frassoni

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Institucije razvijejo učinkovito upravno 
prakso, da bi omogočile uresničevanje 
pravice do dostopa, ki jo zagotavlja ta 
uredba.

1. Institucije razvijejo učinkovito upravno 
prakso, da bi omogočile uresničevanje 
pravice do dostopa, ki jo zagotavlja ta 
uredba. Institucije organizirajo in 
vzdržujejo informacije, ki jih imajo, tako, 
da je javnosti lahko brez dodatnih 
naporov omogočen dostop do informacij.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe člena 15(1) temelji na pravici do dobrega upravljanja iz člena 41 Listine 
o temeljnih pravicah in ustreza denimo zakonodaji na Finskem. Pomenil bi tudi korak v smeri 
pravega zakona o prostem dostopu do informacij EU, hkrati pa bi služil cilju iz nove uvodne 
izjave 18, in sicer da bi razvoj informacijske tehnologije moral olajšati izvrševanje pravice do 
dostopa, ne pa zmanjšati obseg informacij, ki je na voljo javnosti.
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