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Ændringsforslag 17
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I traktaten om Den Europæiske Union 
fastslås princippet om åbenhed i artikel 1, 
stk. 2, hvori det hedder, at traktaten udgør 
en ny fase i processen hen imod en stadig 
snævrere union mellem de europæiske 
folk, hvor beslutningerne træffes så åbent 
som muligt og så tæt på borgerne som 
muligt.

(2) I traktaten om Den Europæiske Union 
fastslås princippet om åbenhed i artikel 1, 
stk. 2, hvori det hedder, at traktaten udgør 
en ny fase i processen hen imod en stadig 
snævrere union mellem de europæiske 
folk, hvor beslutningerne træffes så åbent 
som muligt og så tæt på borgerne som 
muligt. Dette blev på ny bekræftet i artikel 
42 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, erklæring nr. 
17 til Maastrichttraktaten og 
Laekenerklæringen, som samlet har 
forbedret gennemsigtigheden i 
beslutningsprocessen i form af større 
offentlig adgang til oplysninger som 
fastsat i artikel 255 i EF-traktaten, der på 
sin side bekræfter institutionernes 
demokratiske natur og offentlighedens 
tillid til forvaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 18
Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I traktaten om Den Europæiske Union 
fastslås princippet om åbenhed i artikel 1, 
stk. 2, hvori det hedder, at traktaten udgør 
en ny fase i processen hen imod en stadig 
snævrere union mellem de europæiske 
folk, hvor beslutningerne træffes så åbent 

(2) I traktaten om Den Europæiske Union 
fastslås princippet om åbenhed i artikel 1, 
stk. 2, hvori det hedder, at traktaten udgør 
en ny fase i processen hen imod en stadig 
snævrere union mellem de europæiske 
folk, hvor beslutningerne træffes så åbent 
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som muligt og så tæt på borgerne som 
muligt.

som muligt og så tæt på borgerne som 
muligt. De bedste ressourcer bør i givet 
fald anvendes til at gennemføre 
åbenhedsprincippet i praksis og derved 
opnå større legitimitet, effektivitet og 
ansvarlighed for borgerne, alt imens de 
grundlæggende rettigheder, demokrati 
samt nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet respekteres.

Or. en

Ændringsforslag 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse på 
alle dokumenter, som en institution er i 
besiddelse af, dvs. dokumenter, som den 
har udarbejdet eller modtaget om et 
anliggende vedrørende de politikker, 
aktiviteter og beslutninger, som falder ind 
under dens ansvarsområde, inden for alle 
Den Europæiske Unions aktivitetsområder.

2. Denne forordning finder anvendelse på 
alle dokumenter, som en institution er i 
besiddelse af, dvs. dokumenter, som den 
har udarbejdet eller modtaget om et 
anliggende vedrørende de politikker, 
aktiviteter, undersøgelser og beslutninger, 
som falder ind under dens ansvarsområde, 
inden for alle Den Europæiske Unions 
aktivitetsområder.

Or. en

Ændringsforslag 20
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse på 
alle dokumenter, som en institution er i 
besiddelse af, dvs. dokumenter, som den 
har udarbejdet eller modtaget om et 

2. Denne forordning finder anvendelse på 
alle dokumenter, som en institution er i 
besiddelse af, dvs. dokumenter, som den 
har udarbejdet eller modtaget om et 
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anliggende vedrørende de politikker, 
aktiviteter og beslutninger, som falder ind 
under dens ansvarsområde, inden for alle 
Den Europæiske Unions aktivitetsområder.

anliggende vedrørende de politikker, 
aktiviteter og beslutninger, som falder ind 
under dens direkte og indirekte 
ansvarsområde og kompetence, inden for 
alle Den Europæiske Unions 
aktivitetsområder.

Or. en

Ændringsforslag 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af artikel 4 og 9 gives der 
offentligheden adgang til dokumenterne, 
enten efter skriftlig begæring eller direkte i 
elektronisk form eller gennem et register. 
Navnlig skal der i overensstemmelse med 
artikel 12 sikres direkte adgang til 
dokumenter, som er udarbejdet eller 
modtaget i forbindelse med en 
lovgivningsprocedure.

3. Med forbehold af artikel 4 og 9 gives der 
offentligheden adgang til dokumenterne, 
enten efter skriftlig begæring eller direkte i 
elektronisk form eller gennem et register. 
Navnlig skal der i overensstemmelse med 
artikel 12 sikres direkte adgang til 
dokumenter, som er udarbejdet eller 
modtaget i forbindelse med en 
lovgivningsprocedure. De forskellige 
ansøgningsskemaer skal være identiske 
for alle organer, som er omfattet af denne 
forordning, og skal behørigt oversættes til 
alle EU's officielle sprog.

Or. en

Ændringsforslag 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på dokumenter, der forelægges domstolene 
af andre parter end institutionerne.

5. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på dokumenter, der forelægges domstolene 
af andre parter end institutionerne, før 
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undersøgelsen er afsluttet.

Or. en

Ændringsforslag 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Denne forordning berører ikke den ret til 
aktindsigt, der kan følge af folkeretlige 
instrumenter eller retsakter vedtaget af 
institutionerne til gennemførelse heraf, i 
dokumenter, som institutionerne er i 
besiddelse af.

7. Denne forordning berører ikke den mere 
omfattende ret til aktindsigt, der kan følge 
af folkeretlige instrumenter eller retsakter 
vedtaget af institutionerne til 
gennemførelse heraf, i dokumenter, som 
institutionerne er i besiddelse af.

Or. en

Ændringsforslag 24
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "dokument": ethvert indhold uanset 
medium (skrevet på papir eller opbevaret 
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, 
audiovisuelle optagelser) som er
udarbejdet af en institution og videresendt 
til en eller flere modtagere eller på anden 
måde registreret eller modtaget af en 
institution; data, der findes i elektroniske 
lagrings-, behandlings- og søgesystemer, 
er dokumenter, hvis de kan hentes i form 
af et udskrift eller en elektronisk kopi ved 
hjælp af de værktøjer, der er tilgængelige 
til udnyttelse af systemet.

a) "dokument": ethvert indhold uanset 
medium (skrevet på papir eller opbevaret 
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, 
audiovisuelle optagelser) vedrørende et 
emne, der henhører under institutionens 
direkte eller indirekte ansvars- eller 
kompetenceområde;

Or. en
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Ændringsforslag 25
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Institutionerne afslår at give aktindsigt i 
et dokument, hvis udbredelse ville være til 
skade for beskyttelsen af offentlighedens 
interesser med hensyn til

1. Proportionalitetsprincippet skal i alle 
tilfælde tages i betragtning i forbindelse 
med en institutions afvisning af aktindsigt 
i et dokument, og afvisningen baseres 
udelukkende på dokumentets indhold og 
tidsplanen for dets udbredelse; 
institutionen giver begrundelse for en 
sådan afvisning, hvis dokumentets 
udbredelse ville være til skade for 
beskyttelsen af offentlighedens interesser 
med hensyn til

Or. en

Ændringsforslag 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) miljøet, som for eksempel ynglesteder 
for sjældne arter.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 27
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dokumenter, som vedrører en sag, hvori 
der endnu ikke er truffet afgørelse

a) dokumenter, som vedrører en sag, hvori 
der endnu ikke er truffet afgørelse, og hvor 
reglerne om gennemsigtighed er overholdt

Or. en

Ændringsforslag 28
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dokumenter, der indeholder 
meningstilkendegivelser til internt brug 
som led i drøftelser og indledende 
konsultationer inden for de pågældende 
institutioner, selv efter at der er truffet 
afgørelse.

b) dokumenter, der indeholder 
meningstilkendegivelser til internt brug 
som led i drøftelser og indledende 
konsultationer inden for de pågældende 
institutioner, selv efter at der er truffet 
afgørelse, og inden for en rimelig 
tidsramme.

Or. en

Ændringsforslag 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en begæring vedrører et dokument, 
der hidrører fra en medlemsstat, høres 
myndighederne i den pågældende 
medlemsstat, medmindre der er tale om 
dokumenter, der er fremsendt som led i 

2. Hvis en begæring vedrører et dokument, 
der hidrører fra en medlemsstat, eller et 
dokument, der indeholder oplysninger 
afgivet til Kommissionen, høres 
myndighederne i den pågældende 



AM\759245DA.doc 9/12 PE418.017v01-00

DA

procedurer, der fører til en retsakt eller en 
ikke-lovgivningsmæssig retsakt til 
almindelig anvendelse. Den institution, der 
er i besiddelse af dokumentet, udleverer 
det, medmindre medlemsstaten giver en 
begrundelse for at ville holde det tilbage ud 
fra de undtagelser, der er nævnt i artikel 4, 
eller ud fra specifikke bestemmelser i 
intern lovgivning, der forhindrer 
udlevering af det pågældende dokument. 
Institutionen vurderer, om de af 
medlemsstaten fremsatte begrundelser er 
rimelige, for så vidt som de er baseret på 
undtagelser fastsat i denne forordning.

medlemsstat, medmindre der er tale om 
dokumenter, der er fremsendt som led i 
procedurer, der fører til en retsakt eller en 
ikke-lovgivningsmæssig retsakt til 
almindelig anvendelse. Den institution, der 
er i besiddelse af dokumentet, udleverer 
det, medmindre medlemsstaten giver en 
begrundelse for at ville holde det tilbage ud 
fra de undtagelser, der er nævnt i artikel 4, 
eller ud fra specifikke bestemmelser i 
intern lovgivning, der forhindrer 
udlevering af det pågældende dokument. 
Institutionen vurderer, om de af 
medlemsstaten fremsatte begrundelser er 
rimelige, især når de er baseret på 
undtagelser fastsat i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 30
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Giver institutionen den, der har fremsat 
begæringen, helt eller delvis afslag, kan 
vedkommende inden 15 arbejdsdage fra 
modtagelsen af institutionens svar 
genfremsætte begæringen over for 
institutionen med henblik på at få denne til 
at tage begæringen op til fornyet 
behandling.

3. Giver institutionen den, der har fremsat 
begæringen, helt eller delvis afslag, når 
ansøgeren sætter spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt der virkelig er tale om skade på 
den pågældende interesse, og/eller 
anfører, at der en tungtvejende interesse i 
udbredelsen, kan ansøgeren anmode Den 
Europæiske Ombudsmand om at 
fremsætte en uafhængig og objektiv 
udtalelse om spørgsmålet om skade 
og/eller tungtvejende offentlige interesser. 
Hvis institutionen fastholder sin 
fuldstændige eller delvise afvisning efter 
udtalelsen fra Den Europæiske 
Ombudsmand, kan vedkommende inden 
15 arbejdsdage fra modtagelsen af 
institutionens svar genfremsætte 
begæringen over for institutionen med 
henblik på at få denne til at tage 
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begæringen op til fornyet behandling, og 
institutionen skal inden 15 dage 
efterkomme eller afslå begæringen.

Or. en

Ændringsforslag 31
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dokumenterne leveres i en eksisterende 
udgave og et eksisterende format (herunder 
i elektronisk form eller i et alternativt 
format såsom blindskrift, magnaprint eller 
bånd), idet der fuldt ud tages hensyn til, 
hvad den, der har fremsat begæringen, 
foretrækker.

3. Dokumenterne leveres i en eksisterende 
udgave og et eksisterende format (herunder 
i elektronisk form eller i et alternativt 
format såsom blindskrift, magnaprint eller 
bånd og på et af EU's officielle sprog), 
idet der fuldt ud tages hensyn til, hvad den, 
der har fremsat begæringen, foretrækker. 
Adgangen til dokumenter må ikke 
begrænses af software eller styresystemer, 
der anvendes i institutionens it-miljø.

Or. en

Ændringsforslag 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dokumenter, der er udarbejdet eller 
modtaget som led i procedurer vedrørende 
vedtagelse af EU- retsakter eller ikke-
lovgivningsmæssige retsakter til 
almindelig anvendelse, gøres med 
forbehold af artikel 4 og 9 direkte 
tilgængelige for offentligheden.

1. Institutionerne gør så vidt muligt 
dokumenterne direkte tilgængelige for 
offentligheden i elektronisk form eller via 
et register i henhold til den pågældende 
institutions regler.

Or. en
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Ændringsforslag 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den ... offentliggør 
Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen af denne forordning og 
fremsætter henstillinger og om 
nødvendigt forslag til en revision af denne 
forordning, som måtte være nødvendig 
som følge af ændringer af den aktuelle 
situation, samt til et handlingsprogram 
for foranstaltninger, som institutionerne 
skal træffe.

Or. en

Ændringsforslag 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Om muligt gøres andre dokumenter, 
navnlig dokumenter vedrørende udvikling 
af politik eller strategi, direkte 
tilgængelige i elektronisk form.

2. Navnlig gøres andre dokumenter, som er 
udarbejdet eller modtaget som led i 
procedurer vedrørende vedtagelse af EU-
retsakter eller ikkelovgivningsmæssige 
retsakter til almindelig anvendelse, med 
forbehold af artikel 4 og 9, direkte 
tilgængelige for offentligheden.

Or. en
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Ændringsforslag 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver institution fastlægger i sin 
forretningsorden, hvilke andre kategorier
af dokumenter der er direkte tilgængelige 
for offentligheden.

4. Institutionerne opretter en fælles 
brugergrænseflade for deres 
dokumentregistre og sikrer navnlig et 
enkelt adgangspunkt med direkte adgang 
til dokumenter, der er udarbejdet eller 
modtaget som led i procedurer vedrørende 
vedtagelse af EU-retsakter eller 
ikkelovgivningsmæssige retsakter til 
almindelig anvendelse.

Or. en
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