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Muudatusettepanek 17
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 1 teises 
lõigus on talletatud avalikkuse põhimõte 
tõdemusega, et leping tähistab uut etappi 
Euroopa rahvaste üha tihedama liidu 
loomises, kus otsused tehakse nii avalikult 
kui võimalik ja nii kodanikulähedaselt kui 
võimalik.

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 1 teises 
lõigus on talletatud avalikkuse põhimõte 
tõdemusega, et leping tähistab uut etappi 
Euroopa rahvaste üha tihedama liidu 
loomises, kus otsused tehakse nii avalikult 
kui võimalik ja nii kodanikulähedaselt kui 
võimalik. Seda kinnitatakse veel kord 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 
42 ning Maastrichti lepingule ja Laekeni 
deklaratsioonile lisatud deklaratsioonis nr 
17, milles ühendati otsuste tegemise 
protsessi suurendatud läbipaistvus 
üldsuse parandatud ligipääsetavusega 
teabele, nagu on sätestatud EÜ 
asutamislepingu artiklis 255, milles 
omakorda kinnitatakse institutsioonide 
demokraatlikku olemust ja üldsuse 
usaldust ametiasutuste vastu.  

Or. en

Muudatusettepanek 18
Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 1 teises 
lõigus on talletatud avalikkuse põhimõte 
tõdemusega, et leping tähistab uut etappi 
Euroopa rahvaste üha tihedama liidu 
loomises, kus otsused tehakse nii avalikult 
kui võimalik ja nii kodanikulähedaselt kui 
võimalik.

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 1 teises 
lõigus on talletatud avalikkuse põhimõte 
tõdemusega, et leping tähistab uut etappi 
Euroopa rahvaste üha tihedama liidu 
loomises, kus otsused tehakse nii avalikult 
kui võimalik ja nii kodanikulähedaselt kui 
võimalik. Parimaid kättesaadavaid 
ressursse tuleks vajaduse korral kasutada 
avalikkuse põhimõtte rakendamiseks, 
saavutades niiviisi suurema legitiimsuse, 
tõhususe ja vastutuse kodanike ees ning 
järgides samal ajal põhiõigusi, 
demokraatia, subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. 

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi 
institutsiooni valduses olevate 
dokumentide suhtes, see tähendab 
institutsiooni koostatud ja talle saadetud 
ning tema valduses olevate dokumentide 
suhtes, mis seonduvad tema vastutusalasse 
kuuluva poliitika, tegevuse või otsustega 
seonduvate küsimustega kõikides Euroopa 
Liidu tegevusvaldkondades.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi 
institutsiooni valduses olevate 
dokumentide suhtes, see tähendab 
institutsiooni koostatud ja talle saadetud 
ning tema valduses olevate dokumentide 
suhtes, mis seonduvad tema vastutusalasse 
kuuluva poliitika, tegevuse, uuringute või 
otsustega seonduvate küsimustega kõikides 
Euroopa Liidu tegevusvaldkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi 
institutsiooni valduses olevate 
dokumentide suhtes, see tähendab 
institutsiooni koostatud ja talle saadetud 
ning tema valduses olevate dokumentide 
suhtes, mis seonduvad tema vastutusalasse 
kuuluva poliitika, tegevuse või otsustega 
seonduvate küsimustega kõikides Euroopa 
Liidu tegevusvaldkondades.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi 
institutsiooni valduses olevate 
dokumentide suhtes, see tähendab 
institutsiooni koostatud ja talle saadetud 
ning tema valduses olevate dokumentide 
suhtes, mis seonduvad tema otsesesse ja 
kaudsesse vastutusalasse ning pädevusse
kuuluva poliitika, tegevuse või otsustega 
seonduvate küsimustega kõikides Euroopa 
Liidu tegevusvaldkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks artiklite 4 ja 9 
kohaldamist, tehakse dokumendid 
üldsusele kättesaadavaks kas kirjaliku 
taotluse alusel või otse elektroonilises 
vormis või registri kaudu. Eelkõige tehakse 
artikli 12 kohaselt vahetult kättesaadavaks 
seadusandliku menetluse käigus koostatud 
ja saadud dokumendid.

3. Ilma et see piiraks artiklite 4 ja 9 
kohaldamist, tehakse dokumendid 
üldsusele kättesaadavaks kas kirjaliku 
taotluse alusel või otse elektroonilises 
vormis või registri kaudu. Eelkõige tehakse 
artikli 12 kohaselt vahetult kättesaadavaks 
seadusandliku menetluse käigus koostatud 
ja saadud dokumendid. Kõik käesoleva 
määruse kohaldamisalasse kuuluvad 
asutused kasutavad ühesuguseid 
taotlemisvorme, mis nõuetekohaselt 
tõlgitakse ELi kõikidesse ametlikesse 
keeltesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesolevat määrust ei kohaldata 
dokumentide suhtes, mille on ühenduse 
kohtutele esitanud muud isikud kui 
institutsioonid.

5. Käesolevat määrust ei kohaldata 
dokumentide suhtes, mille on ühenduse 
kohtutele esitanud muud isikud kui 
institutsioonid, kuni kohus on uurimise 
lõpetanud.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesolev määrus ei piira institutsioonide 
valduses olevatele dokumentidele 
juurdepääsu õigust, mis tuleneb 
rahvusvahelise õiguse dokumentidest või 
institutsioonide poolt nende rakendamiseks 
vastuvõetud õigusaktidest.

7. Käesolev määrus ei piira institutsioonide 
valduses olevatele dokumentidele laiema 
juurdepääsu õigust, mis tuleneb 
rahvusvahelise õiguse dokumentidest või 
institutsioonide poolt nende rakendamiseks 
vastuvõetud õigusaktidest.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-

a) dokument – mis tahes teabekandjal 
esitatud sisu (paberile kirjutatuna, 
elektroonilises vormis või heli-, visuaal-
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või audiovisuaalsalvestisena), mille 
institutsioon on ametlikult koostanud ja 
ühele või mitmele saajale edastanud või 
muul viisil registreerinud või 
mille institutsioon on saanud;
elektroonilisel teabekandjal, 
andmetöötlus- või päringusüsteemis 
olevad andmed on dokumendid, kui neist 
saab sealt süsteemi vahendite abil 
väljatrüki või elektroonilises vormis 
koopia teha;

või audiovisuaalsalvestisena), milles 
käsitletakse institutsiooni otsesesse või 
kaudsesse vastutusalasse või pädevusse 
jäävat küsimust;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Institutsioonid keelavad juurdepääsu 
dokumentidele, mille avaldamine 
kahjustaks avalikke huve seoses:

1. Institutsioonid võtavad keeldumisel 
juurdepääsu lubamisest dokumentidele 
arvesse proportsionaalsuse põhimõtet 
ning see otsus põhineb üksnes dokumendi 
sisul ja väljastamise ajal. Institutsioonid 
põhjendavad kõnealust keeldu, kui 
dokumendi avaldamine kahjustaks 
avalikke huve seoses:

Or. en

Muudatusettepanek 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) keskkonnakaitsega, näiteks seoses 
haruldaste liikide paljunemiskohtadega.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 27
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) dokumendid, mis käsitlevad küsimust, 
milles ei ole veel otsust tehtud;

a) dokumendid, mis käsitlevad küsimust, 
milles ei ole veel otsust tehtud, ning milles 
järgitakse läbipaistvust käsitlevaid 
eeskirju;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) dokumendid, mis sisaldavad 
sisekasutuseks esitatud arvamusi osana 
asjaomaste institutsioonide sisearuteludest 
ja eelkonsultatsioonidest, isegi pärast 
otsuse tegemist.

b) dokumendid, mis sisaldavad 
sisekasutuseks esitatud arvamusi osana 
asjaomaste institutsioonide sisearuteludest 
ja eelkonsultatsioonidest, isegi pärast 
otsuse tegemist ning mõistliku aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui taotlus on esitatud seoses 2. Kui taotlus on esitatud seoses 
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liikmesriigist pärineva dokumendiga, 
konsulteeritakse asjaomase liikmesriigi 
ametiasutustega, välja arvatud 
dokumentide puhul, mis on edastatud 
selliste menetluste raames, mille eesmärk 
on õigusakti või muu üldkohaldatava akti 
väljatöötamine. Institutsioon, kelle 
valduses dokument on, avaldab selle, välja 
arvatud juhul, kui liikmesriik esitab selle 
mitteavaldamiseks põhjendused, mis 
tuginevad artiklis 4 osutatud eranditele või 
liikmesriigi enda õigusaktide 
konkreetsetele sätetele, mille kohaselt 
asjaomase dokumendi avaldamine ei ole 
lubatud. Institutsioon hindab liikmesriigi 
esitatud põhjenduste asjakohasust niivõrd, 
kuivõrd need tuginevad käesolevas 
määruses sätestatud eranditele.

liikmesriigist pärineva dokumendiga, 
konsulteeritakse asjaomase liikmesriigi 
ametiasutustega, välja arvatud 
dokumentide puhul, mis on edastatud 
selliste menetluste raames, mille eesmärk 
on õigusakti või muu üldkohaldatava akti 
väljatöötamine või mis sisaldavad 
komisjonile esitatud teavet. Institutsioon, 
kelle valduses dokument on, avaldab selle, 
välja arvatud juhul, kui liikmesriik esitab 
selle mitteavaldamiseks põhjendused, mis 
tuginevad artiklis 4 osutatud eranditele või 
liikmesriigi enda õigusaktide 
konkreetsetele sätetele, mille kohaselt 
asjaomase dokumendi avaldamine ei ole 
lubatud. Institutsioon hindab nende
liikmesriigi esitatud põhjenduste 
asjakohasust, eriti kui need tuginevad 
käesolevas määruses sätestatud eranditele.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Osalise või täieliku keeldumise korral 
võib taotleja 15 tööpäeva jooksul 
institutsiooni vastuse saamisest arvates 
esitada kordustaotluse, milles palub 
institutsioonil oma seisukoht läbi vaadata.

3. Osalise või täieliku keeldumise korral 
ning kui taotleja arvates on küsitav, 
kuidas avalikustamine väidetavalt 
kahjustab asjaomaseid isikuid ja/või kui 
taotleja väidab, et avalikustamine teenib 
ülekaalukaid üldisi huve, võib taotleja 
pöörduda Euroopa Ombudsmani poole 
ning taotleda sõltumatut ja objektiivset 
arvamust huvide kahjustamise ja/või 
ülekaalukate üldiste huvide kohta. Kui 
pärast Euroopa Ombudsmani arvamuse 
saamist keeldub institutsioon endiselt 
täielikult või osaliselt juurdepääsu 
lubamast, võib taotleja 15 tööpäeva jooksul 
institutsiooni vastuse saamisest arvates 
esitada kordustaotluse, milles palub 
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institutsioonil oma seisukoht läbi vaadata. 
Institutsioon peab kordustaotlusele 
vastama 15 päeva jooksul ning taotluse 
kas heaks kiitma või tagasi lükkama.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Dokumendid esitatakse nende 
olemasolevas redaktsioonis ja vormis 
(sealhulgas elektrooniliselt või 
alternatiivses vormis, näiteks 
rahvusvahelises pimedate kirjas, suures 
kirjas või lindistatud kujul), võttes 
täielikult arvesse taotleja soove.

3. Dokumendid esitatakse nende 
olemasolevas redaktsioonis ja vormis 
(sealhulgas elektrooniliselt või 
alternatiivses vormis, näiteks 
rahvusvahelises pimedate kirjas, suures 
kirjas või lindistatud kujul ning ühes ELi 
ametlikus keeles), võttes täielikult arvesse 
taotleja soove. Institutsiooni 
infotehnoloogia keskkonnas kasutatav 
tarkvara või operatsioonisüsteem ei piira 
dokumentidele juurdepääsu.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldsusele tehakse vahetult 
juurdepääsetavaks dokumendid, mis on 
koostatud või saadud ELi õigusaktide või 
muude üldkohaldatavate aktide 
vastuvõtmise menetluse käigus, kui 
artiklitest 4 ja 9 ei tulene teisiti.

1. Institutsioonid teevad võimalusel 
dokumendid üldsusele vahetult 
juurdepääsetavaks elektroonilisel kujul või 
registri kaudu kooskõlas asjaomase 
institutsiooni eeskirjadega.
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Or. en

Muudatusettepanek 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon avaldab hiljemalt .. .. … 
aruande käesoleva määruse rakendamise 
kohta ning annab soovitusi, sealhulgas 
teeb vajaduse korral ettepanekuid 
käesoleva määruse muutmiseks, vajalik 
muutunud olukorra tõttu, ning esitab 
institutsioonide tegevuskava meetmete 
võtmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võimaluse korral tuleb teha 
elektroonilises vormis vahetult 
juurdepääsetavaks ka muud dokumendid, 
eelkõige need, mis on seotud poliitika või 
strateegia väljatöötamisega.

2. Üldsusele tehakse vahetult 
juurdepääsetavaks eelkõige need 
dokumendid, mis on koostatud või saadud 
ELi õigusaktide või muude 
üldkohaldatavate aktide vastuvõtmise 
menetluse käigus, kui artiklitest 4 ja 9 ei 
tulene teisiti.

Or. en
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Muudatusettepanek 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga institutsioon määrab oma 
kodukorras kindlaks, millised muud 
dokumendiliigid on üldsusele vahetult 
juurdepääsetavad.

4. Institutsioonid loovad oma 
dokumentide registritele ühise liidese ning 
eelkõige tagavad ühtse ja vahetu 
juurdepääsukoha dokumentidele, mis on 
koostatud või saadud selliste menetluste 
raames, mille eesmärk on ELi õigusakti 
või muu üldkohaldatava akti 
väljatöötamine.

Or. en
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