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Изменение 17
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 1, втора алинея от Договора за 
създаване на Европейския съюз е 
посветен на понятието за откритост, 
като посочва, че Договорът отбелязва 
нов етап в процеса на създаване на все 
по-тесен съюз между народите на 
Европа, в който решенията се вземат 
възможно най-открито и възможно най-
близо до неговите граждани.

(2) Член 1, втора алинея от Договора за 
създаване на Европейския съюз е 
посветен на понятието за откритост, 
като посочва, че Договорът отбелязва 
нов етап в процеса на създаване на все 
по-тесен съюз между народите на 
Европа, в който решенията се вземат 
възможно най-открито и възможно най-
близо до неговите граждани. Това е 
потвърдено отново в член 42 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и Декларация № 17, 
приложена към Договора от 
Маастрихт, и Декларацията от 
Лаакен, която свърза подобрената 
прозрачност в процеса на вземане на 
решения с подобрения обществен 
достъп до информация съгласно член 
255 от Договора за ЕО, който на свой 
ред потвърждава демократичното 
естество на институциите и 
общественото доверие в 
администрацията.

Or. en

Изменение 18
Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за регламент
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 1, втора алинея от Договора за 
създаване на Европейския съюз е 
посветен на понятието за откритост, 
като посочва, че Договорът отбелязва 
нов етап в процеса на създаване на все 
по-тесен съюз между народите на 
Европа, в който решенията се вземат 
възможно най-открито и възможно най-
близо до неговите граждани.

(2) Член 1, втора алинея от Договора за 
създаване на Европейския съюз е 
посветен на понятието за откритост, 
като посочва, че Договорът отбелязва 
нов етап в процеса на създаване на все 
по-тесен съюз между народите на 
Европа, в който решенията се вземат 
възможно най-открито и възможно най-
близо до неговите граждани. Когато 
това е приложимо, следва да се 
използват най-добрите налични 
ресурси за прилагане на практика на 
принципа на откритост,  като по 
този начин се постигне по-голяма 
легитимност, ефективност и 
отчетност пред гражданите, като 
същевременно се зачитат основните 
права, демокрацията и принципите 
на субсидиарност и 
пропорционалност.

Or. en

Изменение19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага за 
всички документи, държани от 
институцията, а именно документи,
които са изготвени или получени от нея 
и са нейно притежание , отнасящи се до 
въпрос, свързан с политиките, 
дейностите и решенията, които попадат 
в нейната сфера на компетенции , във 
всички области на дейност на 
Европейския съюз.

2. Настоящият регламент се прилага за 
всички документи, държани от 
институцията, а именно документи,
които са изготвени или получени от нея 
и са нейно притежание , отнасящи се до 
въпрос, свързан с политиките, 
дейностите, разследванията и 
решенията, които попадат в нейната 
сфера на компетенции , във всички 
области на дейност на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 20
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага за 
всички документи, държани от 
институцията, а именно документи,
които са изготвени или получени от нея 
и са нейно притежание , отнасящи се до 
въпрос, свързан с политиките, 
дейностите и решенията, които попадат 
в нейната сфера на компетенции , във 
всички области на дейност на 
Европейския съюз.

2. Настоящият регламент се прилага за 
всички документи, държани от 
институцията, а именно документи,
които са изготвени или получени от нея 
и са нейно притежание , отнасящи се до 
въпрос, свързан с политиките, 
дейностите и решенията, които попадат 
в нейната сфера на пряка и непряка 
отговорност и компетентност, във 
всички области на дейност на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат членове 4 и 9, 
документите се предоставят за достъп 
на обществеността било въз основа на 
писмено заявление, било пряко в 
електронна форма или чрез 
използването на регистър. По-конкретно 
документи, изготвени или получени в 
хода на законодателна процедура, са 
пряко достъпни в съответствие с член 
12.

3. Без да се засягат членове 4 и 9, 
документите се предоставят за достъп 
на обществеността било въз основа на 
писмено заявление, било пряко в 
електронна форма или чрез 
използването на регистър. По-конкретно 
документи, изготвени или получени в 
хода на законодателна процедура, са 
пряко достъпни в съответствие с член 
12. Формулярите за заявления за 
всички органи, обхванати от 
настоящия регламент, са идентични 
и се превеждат надлежно на всички 
официални езици на ЕС.

Or. en

Изменение22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Настоящият регламент не се прилага 
за документи, представени на съдилища 
от страни, различни от институциите.

5. Настоящият регламент не се прилага 
за документи, представени на съдилища 
от страни, различни от институциите до 
приключване на разследването.

Or. en

Изменение23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Настоящият регламент не засяга 
правата на публичен достъп до 

7. Настоящият регламент не засяга 
правата на по-широк публичен достъп 
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документи, притежание на 
институциите, които евентуално са на 
базата на инструменти на 
международното право или актове на 
тези институции, към които се прилагат 
тези данни.

до документи, притежание на 
институциите, които евентуално са на 
базата на инструменти на 
международното право или актове на 
тези институции, които ги прилагат.

Or. en

Изменение 24
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „документ“ означава всякаква 
информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис) и която е 
изготвена от институция и 
официално предадена на един или 
повече получатели или регистрирана 
по друг начин, или получена от 
институция; данните, които се 
съдържат в електронни системи за 
съхранение, обработка и извличане, 
представляват документи, ако могат 
да бъдат извлечени под формата на 
разпечатка или електронно копие 
посредством наличните средства за 
експлоатация на системата;

a) „документ“ означава всякаква 
информация, която се съдържа на 
независимо какъв информационен 
носител (на хартиен носител или в 
електронна форма, звукозапис, видео-
или аудио-визуален запис), отнасяща 
се за въпрос, който попада в сферата 
на пряка или непряка отговорност 
или компетентност на съответната 
институция;

Or. en

Изменение 25
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – встъпителна формулировка
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Институциите отказват достъп до 
документи в случаите, когато 
оповестяването им засяга защитата на 
обществения интерес по отношение на:

1. Всеки отказ от страна на 
институция на достъп до документи 
взема предвид принципа на 
пропорционалност и се основава 
изключително на съдържанието и на 
графика на предоставяне на 
документа; институцията мотивира 
подобни откази в случаите, когато 
оповестяването им засяга защитата на 
обществения интерес по отношение на:

Or. en

Изменение 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) околната среда, като например 
размножителните места на редки 
видове.

заличава се

Or. en

Изменение 27
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) документи, отнасящи се до въпрос, по 
който все още не е взето решение;

a) документи, отнасящи се до въпрос, по 
който все още не е взето решение и при 
който са спазени правилата за 
прозрачност;

Or. en
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Изменение 28
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) документи, съдържащи становища, 
които са за вътрешно ползване, като 
част от предварителни обсъждания и 
консултации на въпросните институции, 
дори и след вземането на решение.

б) документи, съдържащи становища, 
които са за вътрешно ползване, като 
част от предварителни обсъждания и 
консултации на въпросните институции, 
дори и след вземането на решение и в 
разумен срок.

Or. en

Изменение 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дадено заявление се отнася до 
документ, издаден от държава-членка, 
който е различен от документите, 
предавани в рамките на процедурите, 
водещи до законодателен акт или 
незаконодателен акт с общо 
приложение, се извършва консултация с 
органите на тази държава-членка. 
Институцията, притежаваща документа, 
го оповестява, освен ако държавата-
членка не мотивира отказа за 
оповестяването му въз основа на 
изключенията, посочени в член 4, или 
на конкретни разпоредби в нейното 
национално законодателство, които 
забраняват оповестяването на 
съответния документ. Институцията 
преценява основателността на 
мотивите, посочени от държавата-

2. Когато дадено заявление се отнася до 
документ, издаден от държава-членка, 
който е различен от документите, 
предавани в рамките на процедурите, 
водещи до законодателен акт или 
незаконодателен акт с общо 
приложение, или документ, съдържащ 
информация, подадена до Комисията, 
се извършва консултация с органите на 
тази държава-членка. Институцията, 
притежаваща документа, го оповестява, 
освен ако държавата-членка не 
мотивира отказа за оповестяването му 
въз основа на изключенията, посочени в 
член 4, или на конкретни разпоредби в 
нейното национално законодателство, 
които забраняват оповестяването на 
съответния документ. Институцията 
преценява основателността на подобни
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членка, доколкото те са основани на 
изключенията, предвидени в настоящия 
регламент.

мотиви, посочени от държавата-членка, 
особено когато те са основани на 
изключенията, предвидени в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 30
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на пълен или частичен отказ 
заявителят може в срок петнадесет 
работни дни след получаване на 
отговора на институцията да внесе 
потвърждение на заявлението с цел тя 
да преразгледа своята позиция по 
въпроса.

3. В случай на пълен или частичен 
отказ, когато заявителят поставя под 
въпрос доколко наистина ще се 
навреди на предполагаемо засегнатия 
интерес и/или твърди, че е от по-
висш обществен интерес да се 
оповести документът, заявителят 
може да се обърне към Европейския 
омбудсман за независима и обективна 
преценка по въпроса за вредите и/или 
по-висшия обществен интерес. Ако 
след получаването на становището 
на Европейския омбудсман, 
институцията потвърди своя пълен 
или частичен отказ, заявителят може в 
срок петнадесет работни дни след 
получаване на отговора на институцията 
да внесе потвърждение на заявлението с 
цел тя да преразгледа своята позиция по 
въпроса, на което институцията е 
длъжна да отговори в срок до 15 дни, 
като приеме или отхвърли това 
искане.

Or. en
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Изменение 31
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Документите се доставят в 
съществуващата версия и формат 
(включително електронна или в друг 
формат: брайлово писмо, едър шрифт 
или запис), като се отчита изцяло 
предпочитанието на заявителя.

3. Документите се доставят в 
съществуващата версия и формат 
(включително електронна или в друг 
формат: брайлово писмо, едър шрифт 
или запис и на един от официалните 
езици на ЕС), като се отчита изцяло 
предпочитанието на заявителя. 
Достъпът до документи не е 
ограничаван от никакъв софтуер или 
операционна система, ползвани в 
информационната среда на 
институцията.

Or. en

Изменение 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Документите, които са изготвени 
или получени по време на процедурите 
по приемане на законодателни
актове на ЕС  или на 
незаконодателни актове с общо 
приложение, са пряко достъпни за 
обществеността, при спазване на 
членове 4 и 9.

1. Институциите, доколкото е 
възможно, правят документите 
пряко достъпни за обществеността в 
електронен формат или чрез 
регистър в съответствие с правилата 
на въпросните институции.

Or. en
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Изменение 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Най-късно до .. .. ..... Комисията 
публикува отчет за прилагането на 
принципите на настоящия регламент 
и формулира препоръки, включително, 
ако е уместно, и предложения за 
преразглеждането на настоящия 
регламент, изисквани от промените в 
текущото положение, както и 
програма за действие, включваща 
мерките, които да се предприемат от 
институциите.

Or. en

Изменение 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е уместно, останалите
документи, а именно документите, 
свързани с изграждането на политика 
или стратегия, са  пряко достъпни в 
електронна форма .

2. По-специално, документите, които 
са изготвени или получени по време на 
процедурите по приемане на 
законодателни  актове на ЕС  или на 
незаконодателни актове с общо 
приложение, са  пряко достъпни за
обществеността, при спазване на 
членове 4 и 9.

Or. en
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Изменение 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяка институция определя в своя 
процедурен правилник кои други 
категории документи са пряко 
достъпни за обществеността.

4. Институциите установяват общ 
интерфейс за своите регистри на 
документи и по-специално осигуряват 
единен пункт за пряк достъп до 
документите, изготвени или 
получени в хода на процедурите по 
приемане на законодателни актове на 
ЕС или незаконодателни актове с 
общо приложение.

Or. en
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