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Τροπολογία 17
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθιερώνει την έννοια της διαφάνειας στο 
άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η συνθήκη 
διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας 
διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της 
Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις 
λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά 
και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους 
πολίτες.

(2) Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθιερώνει την έννοια της διαφάνειας στο 
άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η συνθήκη 
διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας 
διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της 
Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις 
λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά 
και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους 
πολίτες. Τούτο επαναβεβαιώνεται στο 
άρθρο 42 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στη Δήλωση αριθ. 17 που 
προσαρτάται στη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ και στη Δήλωση του Λάακεν,
που συνέδεσαν τη βελτίωση της 
διαφάνειας της διαδικασίας λήψεως 
αποφάσεων με την καλύτερη πρόσβαση 
του κοινού στην πληροφόρηση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 255 της Συνθήκης 
ΕΚ, που αντιστοίχως επιβεβαιώνει το 
δημοκρατικό χαρακτήρα των θεσμικών 
οργάνων και την εμπιστοσύνη του κοινού 
προς το διοικητικό μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 18
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθιερώνει την έννοια της διαφάνειας στο 

(2) Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθιερώνει την έννοια της διαφάνειας στο 
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άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η συνθήκη 
διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας 
διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της 
Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις 
λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά
και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους 
πολίτες.

άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η συνθήκη 
διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας 
διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της 
Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις 
λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά 
και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους 
πολίτες. Εφόσον είναι δυνατόν, θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται οι καλύτεροι 
διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση της 
αρχής της διαφάνειας, επιτυγχάνοντας με 
τον τρόπο αυτό μεγαλύτερη νομιμότητα, 
αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα 
προς τον πολίτη, με παράλληλο σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας και των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 19
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 2 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού 
οργάνου, και συγκεκριμένα  σε όσα 
συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από 
αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του όσον 
αφορά ένα θέμα σχετικό με τις πολιτικές, 
τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις που 
υπόκεινται στην αρμοδιότητά του , σε 
όλους τους τομείς δραστηριότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού 
οργάνου, και συγκεκριμένα  σε όσα 
συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από 
αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του όσον 
αφορά ένα θέμα σχετικό με τις πολιτικές, 
τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις 
αποφάσεις που υπόκεινται στην 
αρμοδιότητά του , σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 20
 Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 2 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού 
οργάνου, και συγκεκριμένα  σε όσα 
συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από 
αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του όσον 
αφορά ένα θέμα σχετικό με τις πολιτικές, 
τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις που 
υπόκεινται στην αρμοδιότητά του , σε 
όλους τους τομείς δραστηριότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού 
οργάνου, και συγκεκριμένα  σε όσα 
συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από 
αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του όσον 
αφορά ένα θέμα σχετικό με τις πολιτικές, 
τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις που 
υπόκεινται στην άμεση και έμμεση ευθύνη 
και αρμοδιότητά του , σε όλους τους 
τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 21
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 2 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9 
παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα 
έγγραφα είτε ύστερα από γραπτή αίτηση, 
είτε απευθείας σε ηλεκτρονική μορφή ή 
μέσω μητρώου εγγράφων. Ειδικότερα, η 
πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή 
παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια 
νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή 
απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 12.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9 
παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα 
έγγραφα είτε ύστερα από γραπτή αίτηση, 
είτε απευθείας σε ηλεκτρονική μορφή ή 
μέσω μητρώου εγγράφων. Ειδικότερα, η 
πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή 
παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια 
νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή 
απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 12.  Τα 
διάφορα έντυπα αιτήσεων είναι 
πανομοιότυπα για όλους τους φορείς που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
και μεταφράζονται δεόντως σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ.  

Or. en
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Τροπολογία 22
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 2 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα έγγραφα που υποβάλλονται στα 
Δικαστήρια από μέρη άλλα από τα θεσμικά 
όργανα.

5. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα έγγραφα που υποβάλλονται στα 
Δικαστήρια από μέρη άλλα από τα θεσμικά 
όργανα, έως ότου περατωθεί η έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 23
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 2 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα 
δικαιώματα πρόσβασης του κοινού σε 
έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των 
θεσμικών οργάνων τα οποία ενδεχομένως 
απορρέουν από πράξεις διεθνούς δικαίου ή 
από πράξεις που θεσπίζονται από τα 
θεσμικά όργανα προς εφαρμογή τους.

7. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα 
δικαιώματα ευρύτερης πρόσβασης του 
κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην 
κατοχή των θεσμικών οργάνων τα οποία 
ενδεχομένως απορρέουν από πράξεις 
διεθνούς δικαίου ή από πράξεις που 
θεσπίζονται από τα θεσμικά όργανα προς 
εφαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 24
 Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 3 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «έγγραφο»: οποιοδήποτε περιεχόμενο (α) «έγγραφο»: οποιοδήποτε περιεχόμενο 
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ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν 
υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή 
αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή 
με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική 
εγγραφή) που συντάσσεται από θεσμικό 
όργανο και διαβιβάζεται επίσημα σε έναν 
ή περισσότερους αποδέκτες ή 
καταγράφεται με άλλο τρόπο, ή που 
λαμβάνεται από ένα θεσμικό όργανο· τα 
δεδομένα που περιέχουν συστήματα 
ηλεκτρονικής αποθήκευσης, 
επεξεργασίας και ανάκτησης δεδομένων 
θεωρούνται έγγραφα, εφόσον μπορούν να 
εξάγονται σε εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά 
αντίγραφα με τη βοήθεια των διαθέσιμων 
εργαλείων του λειτουργικού συστήματος,

ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν 
υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή 
αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή 
με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική 
εγγραφή) που αφορά θέμα το οποίο 
εμπίπτει στην άμεση ή έμμεση σφαίρα 
ευθύνης ή αρμοδιότητας του θεσμικού 
οργάνου·

Or. en

Τροπολογία 25
 Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την 
πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η 
γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την 
προστασία του δημόσιου συμφέροντος, 
όσον αφορά:

1. Οποιαδήποτε άρνηση θεσμικού 
οργάνου όσον αφορά την πρόσβαση σε ένα 
έγγραφο, λαμβάνει υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας και βασίζεται 
αποκλειστικά στο περιεχόμενο και τη 
χρονική συγκυρία δημοσίευσης του 
εγγράφου· το θεσμικό όργανο αιτιολογεί 
την άρνηση πρόσβασης στο εν λόγω 
έγγραφο  η γνωστοποίηση του οποίου θα 
έθιγε την προστασία του δημόσιου 
συμφέροντος, όσον αφορά:

Or. en
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Τροπολογία 26
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - εδάφιο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) το περιβάλλον, όπως οι τόποι 
αναπαραγωγής σπανίων ειδών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27
 Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 4 - παράγραφος 3 - εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το 
οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση·

(α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το 
οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση και 
ως προς το οποίο τηρούνται κανόνες περί 
διαφάνειας.

Or. en

Τροπολογία 28
 Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 4 - παράγραφος 3 - εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) έγγραφα που περιέχουν απόψεις για 
εσωτερική χρήση, ως μέρος συζητήσεων 
και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός 
των σχετικών θεσμικών οργάνων, ακόμη 
και αφού έχει ληφθεί η απόφαση.

(β) έγγραφα που περιέχουν απόψεις για 
εσωτερική χρήση, ως μέρος συζητήσεων 
και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός 
των σχετικών θεσμικών οργάνων, ακόμη
και αφού έχει ληφθεί η απόφαση και εντός 
λογικού χρονοδιαγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 29
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 5 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια αίτηση αφορά ένα έγγραφο 
προερχόμενο από κράτος μέλος, άλλο από 
τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο 
των διαδικασιών θέσπισης νομοθετικής ή 
μη νομοθετικής πράξης γενικής 
εφαρμογής, ζητείται η γνώμη των αρχών 
του εν λόγω κράτους μέλους. Το θεσμικό 
όργανο στο οποίο βρίσκεται το έγγραφο 
αυτό το δημοσιοποιεί, εκτός αν το κράτος 
μέλος αιτιολογήσει τη μη δημοσιοποίησή 
του, με βάση τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 ή τις ειδικές 
διατάξεις της νομοθεσίας του για την 
απαγόρευση της δημοσιοποίησης του εν 
λόγω εγγράφου. Το θεσμικό όργανο 
αξιολογεί την καταλληλότητα των λόγων 
που προβάλλει το κράτος μέλος, εφόσον οι 
λόγοι αυτοί βασίζονται στις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2. Όταν μια αίτηση αφορά ένα έγγραφο 
προερχόμενο από κράτος μέλος, άλλο από 
τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο 
των διαδικασιών θέσπισης νομοθετικής ή 
μη νομοθετικής πράξης γενικής εφαρμογής 
ή έγγραφο που περιλαμβάνει πληροφορίες 
που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, 
ζητείται η γνώμη των αρχών του εν λόγω 
κράτους μέλους. Το θεσμικό όργανο στο 
οποίο βρίσκεται το έγγραφο αυτό το 
δημοσιοποιεί, εκτός αν το κράτος μέλος 
αιτιολογήσει τη μη δημοσιοποίησή του, με 
βάση τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 ή τις ειδικές διατάξεις της 
νομοθεσίας του για την απαγόρευση της 
δημοσιοποίησης του εν λόγω εγγράφου. Το 
θεσμικό όργανο αξιολογεί την 
καταλληλότητα των λόγων αυτών που 
προβάλλει το κράτος μέλος, ιδίως όταν
βασίζονται στις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 30
 Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 7 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση ολικής ή μερικής 
άρνησης, ο αιτών μπορεί, εντός 15 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
απάντησης του θεσμικού οργάνου, να 

3. Στην περίπτωση ολικής ή μερικής 
άρνησης, εάν ο αιτών αμφισβητεί τον 
ισχυρισμό ότι θίγεται πραγματικά το εν 
λόγω συμφέρον και/ή δεν θεωρεί ότι η 
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υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση ζητώντας 
από το θεσμικό όργανο να αναθεωρήσει τη 
θέση του.

γνωστοποίηση του εγγράφου θα έθιγε 
υπερισχύον συμφέρον, μπορεί ο αιτών να 
ζητήσει από τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή να διατυπώσει την 
ανεξάρτητη και αντικειμενική άποψή του 
για το θέμα της παραβίασης και/ή 
υπερισχύοντος δημόσιου συμφέροντος. 
Εάν μετά τη διαβίβαση της γνώμης του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το θεσμικό 
όργανο εμμένει στην πλήρη ή μερική 
άρνησή του, ο αιτών μπορεί, εντός 15 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
απάντησης του θεσμικού οργάνου, να 
υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση ζητώντας 
από το θεσμικό όργανο να αναθεωρήσει τη 
θέση του , στην οποία το θεσμικό όργανο 
υποχρεούται να απαντήσει εντός 15 
ημερών εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας το 
αίτημα. 

Or. en

Τροπολογία 31
 Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 10 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έγγραφα χορηγούνται σε υπάρχουσα 
διατύπωση και μορφή (μεταξύ άλλων 
ηλεκτρονικά ή σε εναλλακτική μορφή 
όπως σύστημα Braille, με μεγάλα 
τυπογραφικά στοιχεία ή σε ταινία 
μαγνητοφώνου) λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη την προτίμηση του αιτούντος.

3. Τα έγγραφα χορηγούνται σε υπάρχουσα 
διατύπωση και μορφή (μεταξύ άλλων 
ηλεκτρονικά ή σε εναλλακτική μορφή 
όπως σύστημα Braille, με μεγάλα 
τυπογραφικά στοιχεία ή σε ταινία 
μαγνητοφώνου και σε μια από τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ) λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη την προτίμηση του 
αιτούντος. Η πρόσβαση σε έγγραφα δεν 
θα περιορίζεται από οιοδήποτε λογισμικό 
ή λειτουργικό σύστημα που 
χρησιμοποιείται στα μέσα πληροφορικής 
του θεσμικού οργάνου.

Or. en
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Τροπολογία 32
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9, 
παρέχεται άμεση πρόσβαση του κοινού
στα έγγραφα που συντάχθηκαν ή 
παραλήφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών 
για την έγκριση κοινοτικών νομοθετικών 
πράξεων ή μη νομοθετικών πράξεων 
γενικής εφαρμογής.

1. Τα θεσμικά όργανα θα εγκαταστήσουν 
σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό 
άμεσα προσβάσιμα στο κοινό έγγραφα σε 
ηλεκτρονική μορφή ή μέσω μητρώου 
σύμφωνα με τους κανόνες του ενεχόμενου 
θεσμικού οργάνου.

Or. en

Τροπολογία 33
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 12 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  1α. Έως τις ...... ......, το αργότερο, η 
Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
και διατυπώνει συστάσεις, 
συμπεριλαμβάνοντας, εφόσον 
ενδείκνυται, τυχόν προτάσεις για την 
αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού 
που απαιτούνται λόγω μεταβολών της 
ισχύουσας κατάστασης καθώς και 
πρόγραμμα δράσης που διέπει τα μέτρα 
τα οποία πρέπει να λάβουν τα θεσμικά 
όργανα. 

Or. en
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Τροπολογία 34
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 12 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όπου είναι δυνατόν παρέχεται άμεση 
πρόσβαση υπό ηλεκτρονική μορφή  και 
σε άλλα έγγραφα, κυρίως σχετιζόμενα με 
την ανάπτυξη πολιτικών ή στρατηγικών.

2. Ειδικότερα, έγγραφα που έχουν 
εκπονηθεί ή παραληφθεί κατά τη 
διάρκεια διαδικασιών για την έγκριση 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ ή μη 
νομοθετικών πράξεων γενικής 
εφαρμογής, υπό την αίρεση των άρθρων 4 
και 9,  καθίστανται άμεσα προσβάσιμα 
στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 35
 Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 12 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε θεσμικό όργανο καθορίζει στον 
εσωτερικό κανονισμό του τις διάφορες 
άλλες κατηγορίες εγγράφων στα οποία 
έχει άμεση πρόσβαση το κοινό.

4. Τα θεσμικά όργανα  καθορίζουν κοινή 
διασύνδεση για τα μητρώα των  
εγγράφων τους και ειδικότερα 
εξασφαλίζουν ενιαίο σημείο πρόσβασης 
για άμεση πρόσβαση σε έγγραφα που 
εκπονήθηκαν ή παρελήφθησαν κατά τη 
διάρκεια διαδικασιών για την έγκριση 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ ή μη 
νομοθετικών πράξεων γενικής 
εφαρμογής.

Or. en
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