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Pozměňovací návrh 17
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V čl. 1 druhém pododstavci Smlouvy 
o Evropské unii je vyjádřena zásada 
průhlednosti prohlášením, že Smlouva 
představuje novou etapu v procesu 
vytváření stále užšího svazku mezi národy 
Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána 
co neotevřeněji a co nejblíže občanovi.

(2) V čl. 1 druhém pododstavci Smlouvy 
o Evropské unii je vyjádřena zásada 
průhlednosti prohlášením, že Smlouva 
představuje novou etapu v procesu
vytváření stále užšího svazku mezi národy 
Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána 
co neotevřeněji a co nejblíže občanovi. To 
potvrzuje i článek 42 Charty základních 
práv Evropské unie, prohlášení č. 17 
připojené k Maastrichtské smlouvě 
a Laekenská deklarace, která spojuje větší 
průhlednost rozhodovacího procesu 
s lepším přístupem veřejnosti 
k informacím, jak to stanoví článek 255 
Smlouvy o ES, čímž potvrzuje 
demokratickou povahu orgánů a důvěru 
veřejnosti ke správě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V čl. 1 druhém pododstavci Smlouvy 
o Evropské unii je vyjádřena zásada 
průhlednosti prohlášením, že Smlouva 
představuje novou etapu v procesu 
vytváření stále užšího svazku mezi národy 
Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána 
co neotevřeněji a co nejblíže občanovi.

(2) V čl. 1 druhém pododstavci Smlouvy 
o Evropské unii je vyjádřena zásada 
průhlednosti prohlášením, že Smlouva 
představuje novou etapu v procesu 
vytváření stále užšího svazku mezi národy 
Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána 
co neotevřeněji a co nejblíže občanovi. Na 
uplatňování zásady průhlednosti v praxi je 
případně třeba poskytnout maximální 
dostupné prostředky, neboť tato zásada 
má vést k dosažení větší legitimity, 
efektivity a odpovědnosti vůči občanům, 
jakož i k respektování základních práv, 
demokracie a zásad subsidiarity 
a proporcionality.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, které má orgán v držení, to 
znamená na dokumenty, které vytvořil 
nebo obdržel a které má v držení, které se 
týkají záležitosti související s politikami, 
činnostmi a rozhodnutími, jež spadají do 
jeho působnosti, a to ve všech oblastech 
činnosti Evropské unie.

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, které má orgán v držení, to 
znamená na dokumenty, které vytvořil 
nebo obdržel a které má v držení, které se 
týkají záležitosti související s politikami, 
činnostmi, šetřeními a rozhodnutími, jež 
spadají do jeho působnosti, a to ve všech 
oblastech činnosti Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, které má orgán v držení, to 
znamená na dokumenty, které vytvořil 
nebo obdržel a které má v držení, které se 
týkají záležitosti související s politikami, 
činnostmi a rozhodnutími, jež spadají do 
jeho působnosti, a to ve všech oblastech 
činnosti Evropské unie.

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, které má orgán v držení, to 
znamená na dokumenty, které vytvořil 
nebo obdržel a které má v držení, které se 
týkají záležitosti související s politikami, 
činnostmi a rozhodnutími, jež spadají do 
jeho přímé i nepřímé působnosti 
a způsobilosti, a to ve všech oblastech 
činnosti Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny články 4 a 9, 
zpřístupní se dokumenty veřejnosti buď na 
písemnou žádost, nebo přímo 
v elektronické formě nebo prostřednictvím 
rejstříku. Přímo přístupné mají být 
v souladu s článkem 12 zejména 
dokumenty vytvořené nebo obdržené 
v průběhu legislativního procesu.

3. Aniž jsou dotčeny články 4 a 9, 
zpřístupní se dokumenty veřejnosti buď na 
písemnou žádost, nebo přímo 
v elektronické formě nebo prostřednictvím 
rejstříku. Přímo přístupné mají být 
v souladu s článkem 12 zejména 
dokumenty vytvořené nebo obdržené
v průběhu legislativního procesu.
Jednotlivé formuláře žádostí jsou stejné 
pro všechny orgány, na něž se vztahuje 
toto nařízení, a jsou řádně přeloženy do 
všech úředních jazyků EU. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Toto nařízení se nevztahuje na 
dokumenty, které předložily soudům jiné 
strany než orgány.

5. Toto nařízení se nevztahuje na 
dokumenty, které předložily soudům jiné 
strany než orgány, a to až do uzavření 
vyšetřování.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Toto nařízení se nedotýká práv na 
přístup veřejnosti k dokumentům v držení 
orgánů, která vyplývají z mezinárodních 
úmluv nebo z aktů, jež orgány přijaly 
k jejich provedení.

7. Toto nařízení se nedotýká práv na 
přístup široké veřejnosti k dokumentům 
v držení orgánů, která vyplývají 
z mezinárodních úmluv nebo z aktů, jež 
orgány přijaly k jejich provedení.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka), který orgán vytvoří a formálně 
jej zašle jednomu nebo několika 

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka) týkající se záležitosti, jež spadá 
do přímé i nepřímé působnosti či 
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příjemcům, nebo který jiným způsobem 
zaregistruje, nebo který orgán obdrží;
údaje obsažené v elektronických 
systémech k ukládání, zpracování a sběru 
dat se považují za dokumenty, pokud je lze 
zpracovat formou výtisku nebo kopie 
v elektronickém formátu pomocí 
dostupných nástrojů pro využívání 
systému;

způsobilosti orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány odepřou přístup k dokumentu, 
pokud by zpřístupnění vedlo k porušení 
ochrany: veřejného zájmu, pokud jde o:

1. Každé odepření přístupu k dokumentu 
ze strany orgánu bere v úvahu zásadu 
proporcionality a je založeno výhradně na 
obsahu a době zpřístupnění dokumentu; 
orgán předloží odůvodnění takového 
odepření, pokud by zpřístupnění vedlo 
k porušení ochrany veřejného zájmu, 
pokud jde o:

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) životní prostředí, např. jako jsou 
například místa rozmnožování vzácných 
druhů.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dokumenty související se záležitostí, 
v jejímž případě nebylo přijato rozhodnutí;

a) dokumenty související se záležitostí, 
v jejímž případě nebylo přijato rozhodnutí 
a dodržují se pravidla transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dokumenty, které obsahují stanoviska 
pro vnitřní použití v rámci porad 
a předběžných konzultací uvnitř daného 
orgánu i po přijetí rozhodnutí.

b) dokumenty, které obsahují stanoviska 
pro vnitřní použití v rámci porad 
a předběžných konzultací uvnitř daného 
orgánu i po přijetí rozhodnutí 
a v přiměřeném časovém horizontu.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se žádost týká dokumentu 
pocházejícího z členského státu, kromě 
dokumentů předaných v rámci postupů 
vedoucích k vytvoření legislativního nebo 

2. Pokud se žádost týká dokumentu 
pocházejícího z členského státu, kromě 
dokumentů předaných v rámci postupů 
vedoucích k vytvoření legislativního nebo 
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nelegislativního aktu obecného významu, 
konzultují se orgány členského státu. 
Orgán, u něhož je dokument uložen, jej 
zveřejní, pokud členský stát neuvede 
důvody pro odepření jeho zveřejnění na 
základě výjimek uvedených v článku 4 
nebo podle zvláštních ustanovení v jeho 
vlastních právních předpisech, které brání 
zveřejnění dotyčného dokumentu. Orgán 
zhodnotí přiměřenost důvodů, které 
členský stát uvede, pokud se zakládají na 
výjimkách podle tohoto nařízení.

nelegislativního aktu obecného významu, 
nebo dokumentu obsahujícího informace 
předložené Komisi, konzultují se orgány 
členského státu. Orgán, u něhož je 
dokument uložen, jej zveřejní, pokud 
členský stát neuvede důvody pro odepření 
jeho zveřejnění na základě výjimek 
uvedených v článku 4 nebo podle 
zvláštních ustanovení v jeho vlastních 
právních předpisech, které brání zveřejnění 
dotyčného dokumentu. Orgán zhodnotí 
přiměřenost těchto důvodů, které členský 
stát uvede, zejména pokud se zakládají na 
výjimkách podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě úplného nebo částečného 
zamítnutí žádosti může žadatel do 15 dnů 
ode dne, kdy obdržel odpověď orgánu, 
podat potvrzující žádost, ve které orgán 
požádá, aby přezkoumal své stanovisko.

3. V případě úplného nebo částečného 
zamítnutí žádosti, u níž žadatel zpochybní, 
že by příslušný zájem mohl být reálně 
poškozen, nebo tvrdí, že existuje 
převažující zájem na zpřístupnění, se 
žadatel může obrátit na evropského 
veřejného ochránce práv a požádat jej, 
aby k otázce poškození nebo převažujícího 
veřejného zájmu předložil vlastní 
nezávislé a objektivní stanovisko. Pokud 
orgán po obdržení stanoviska evropského 
veřejného ochránce práv potvrdí úplné 
nebo částečné zamítnutí žádosti, může 
žadatel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel 
odpověď orgánu, podat potvrzující žádost, 
ve které orgán požádá, aby přezkoumal své 
stanovisko, na niž je orgán povinen 
odpovědět do 15 dnů a žádosti buď 
vyhovět, nebo ji zamítnout.
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dokumenty se dodávají ve stávající 
verzi a typu záznamu (včetně formy 
elektronické nebo jiné, jako je Braillovo 
písmo, velký tisk nebo záznamy na pásce), 
přičemž se plně zohledňuje, čemu dává 
žadatel přednost.

3. Dokumenty se dodávají ve stávající 
verzi a typu záznamu (včetně formy 
elektronické nebo jiné, jako je Braillovo 
písmo, velký tisk nebo záznamy na pásce, 
a v jednom z úředních jazyků EU), 
přičemž se plně zohledňuje, čemu dává 
žadatel přednost. Přístup k dokumentům 
nesmí být omezen softwarovým vybavením 
nebo operačním systémem používaným 
v informačním prostředí orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dokumenty vytvořené nebo obdržené 
v průběhu procesu přijímání 
legislativních aktů EU nebo 
nelegislativních akty obecného významu 
jsou s výhradou článků 4 a 9 veřejnosti 
přímo přístupné.

1. Orgány v co největší míře přímo 
zpřístupní veřejnosti dokumenty 
v elektronické podobě nebo 
prostřednictvím rejstříku, a to v souladu 
s pravidly příslušného orgánu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději do … zveřejní Komise 
zprávu o uplatňování tohoto nařízení 
a předloží doporučení, které bude 
případně obsahovat návrhy změn tohoto 
nařízení, jež jsou zapotřebí v důsledku 
změn situace, a akční program opatření, 
která mají přijmout jednotlivé orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kde je to možné, jsou přímo přístupné 
v elektronické podobě i jiné dokumenty, 
zvláště dokumenty, které se vztahují 
k vývoji politiky nebo strategie.

2. S výhradou článků 4 a 9 jsou veřejnosti 
přímo přístupné zejména dokumenty 
vytvořené nebo obdržené v průběhu 
procesu přijímání legislativních aktů EU 
nebo nelegislativních aktů EU obecného 
významu.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý orgán stanoví ve svém jednacím 4. Orgány pro své rejstříky dokumentů 
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řádu, jaké další kategorie dokumentu jsou 
přímo přístupné veřejnosti.

vytvoří společné rozhraní, a zajistí 
zejména jednotný přístupový bod pro 
přímý přístup k dokumentům, jež byly 
vypracovány nebo obdrženy v průběhu 
procesu přijímání legislativních aktů EU 
nebo nelegislativních aktů obecného 
významu.

Or. en
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