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Tarkistus 17
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
1 artiklan toisessa kohdassa vahvistetaan 
avoimuuden periaate ilmaisemalla, että 
sopimus merkitsee uutta vaihetta 
kehityksessä sellaisen yhä läheisemmän 
Euroopan kansojen välisen liiton 
luomiseksi, jossa päätökset tehdään 
mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia.

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
1 artiklan toisessa kohdassa vahvistetaan 
avoimuuden periaate ilmaisemalla, että 
sopimus merkitsee uutta vaihetta 
kehityksessä sellaisen yhä läheisemmän 
Euroopan kansojen välisen liiton 
luomiseksi, jossa päätökset tehdään 
mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia. Tämä 
vahvistetaan uudelleen Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 42 artiklassa ja 
Maastrictin sopimukseen liitetyssä 
julistuksessa N:o 17 sekä Laekenin 
julistuksessa, jolla sekä lisättiin 
päätöksenteon avoimuutta että 
vahvistettiin oikeutta tutustua 
asiakirjoihin EU:n perustamissopimuksen 
255 artiklan mukaisesti, mikä puolestaan 
lujittaa toimielinten demokraattista 
luonnetta ja yleisön luottamusta hallintoa 
kohtaan.

Or. en

Tarkistus 18
Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
1 artiklan toisessa kohdassa vahvistetaan 
avoimuuden periaate ilmaisemalla, että 
sopimus merkitsee uutta vaihetta 
kehityksessä sellaisen yhä läheisemmän 
Euroopan kansojen välisen liiton 
luomiseksi, jossa päätökset tehdään 
mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia.

(2) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
1 artiklan toisessa kohdassa vahvistetaan 
avoimuuden periaate ilmaisemalla, että 
sopimus merkitsee uutta vaihetta 
kehityksessä sellaisen yhä läheisemmän 
Euroopan kansojen välisen liiton 
luomiseksi, jossa päätökset tehdään 
mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia.
Avoimuuden periaatteen toteuttamiseen 
olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä 
parhaita käytettävissä olevia voimavaroja, 
koska näin voidaan lisätä legitiimiyttä ja 
tehokkuutta sekä vastuullisuutta 
kansalaisille ja samalla kunnioittaa 
perusoikeuksia ja noudattaa demokratian, 
toissijaisuuden ja suhteellisuuden 
periaatteita.

Or. en

Tarkistus 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
toimielimen hallussa oleviin asiakirjoihin, 
nimittäin toimielimen laatimiin tai sen 
vastaanottamiin ja sen hallussa oleviin 
asiakirjoihin, jotka liittyvät toimielimen 
vastuualueeseen kuuluvia politiikkoja, 
toimintaa ja päätöksiä koskevaan asiaan 
kaikilla Euroopan unionin toiminnan 
aloilla.

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
toimielimen hallussa oleviin asiakirjoihin, 
nimittäin toimielimen laatimiin tai sen 
vastaanottamiin ja sen hallussa oleviin 
asiakirjoihin, jotka liittyvät toimielimen 
vastuualueeseen kuuluvia politiikkoja, 
toimintaa, tutkimuksia ja päätöksiä 
koskevaan asiaan kaikilla Euroopan 
unionin toiminnan aloilla.

Or. en
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Tarkistus 20
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
toimielimen hallussa oleviin asiakirjoihin, 
nimittäin toimielimen laatimiin tai sen 
vastaanottamiin ja sen hallussa oleviin 
asiakirjoihin, jotka liittyvät toimielimen 
vastuualueeseen kuuluvia politiikkoja, 
toimintaa ja päätöksiä koskevaan asiaan 
kaikilla Euroopan unionin toiminnan 
aloilla.

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
toimielimen hallussa oleviin asiakirjoihin, 
nimittäin toimielimen laatimiin tai sen 
vastaanottamiin ja sen hallussa oleviin 
asiakirjoihin, jotka liittyvät toimielimen 
suoraan tai välilliseen vastuualueeseen ja
toimivaltaan kuuluvia politiikkoja, 
toimintaa ja päätöksiä koskevaan 
asiaan kaikilla Euroopan unionin 
toiminnan aloilla.

Or. en

Tarkistus 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Yleisön on saatava tutustua asiakirjoihin 
joko kirjallisen hakemuksen perusteella tai 
suoraan sähköisessä muodossa tai 
rekisteristä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 4 ja 9 artiklan soveltamista. 
Erityisesti lainsäädäntömenettelyn 
yhteydessä laadittuihin tai 
vastaanotettuihin asiakirjoihin on voitava 
tutustua suoraan 12 artiklan mukaisesti.

3. Yleisön on saatava tutustua asiakirjoihin 
joko kirjallisen hakemuksen perusteella tai 
suoraan sähköisessä muodossa tai 
rekisteristä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 4 ja 9 artiklan soveltamista.
Erityisesti lainsäädäntömenettelyn 
yhteydessä laadittuihin tai 
vastaanotettuihin asiakirjoihin on voitava 
tutustua suoraan 12 artiklan mukaisesti.
Kaikkien tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien toimielinten 
on käytettävä samanlaisia 
hakemuslomakkeita, jotka on 
asianmukaisesti käännettävä EU:n 
kaikille virallisille kielille.

Or. en

Tarkistus 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tätä asetusta ei sovelleta muiden tahojen 
kuin toimielinten tuomioistuimille 
toimittamiin asiakirjoihin.

5. Tätä asetusta sovelletaan muiden 
tahojen kuin toimielinten tuomioistuimille 
toimittamiin asiakirjoihin vasta sen 
jälkeen, kun tutkinta on saatettu 
päätökseen.

Or. en

Tarkistus 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Tämä asetus ei rajoita kansainvälisen 
oikeuden välineisiin tai toimielinten niiden 
täytäntöönpanemiseksi antamiin säädöksiin 
perustuvaa yleisön oikeutta tutustua 
toimielinten hallussa oleviin asiakirjoihin.

7. Tämä asetus ei rajoita kansainvälisen 
oikeuden välineisiin tai toimielinten niiden
täytäntöönpanemiseksi antamiin säädöksiin 
perustuvaa yleisön laajempaa oikeutta 
tutustua toimielinten hallussa oleviin 
asiakirjoihin.

Or. en

Tarkistus 24
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’asiakirjalla’ mitä tahansa tallennetta 
(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), jonka toimielin on laatinut ja 
virallisesti toimittanut yhdelle tai 
useammalle vastaanottajalle tai joka on 
muuten kirjattu tai jonka toimielin on 
vastaanottanut; sähköisiin tallennus-, 
käsittely- ja hakujärjestelmiin sisältyvät
tiedot ovat asiakirjoja, jos ne voidaan 
poimia paperitulosteena tai sähköisessä 
muodossa olevana jäljennöksenä käyttäen 
järjestelmässä saatavilla olevia välineitä;

a) "asiakirjalla" mitä tahansa tallennetta 
(paperille tulostettua tai sähköisessä 
muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni-
tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista 
tallennetta), joka koskee toimielimen 
suoraan tai välilliseen vastuualueeseen tai 
toimivaltaan kuuluvaa asiaa;

Or. en

Tarkistus 25
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Toimielimet kieltäytyvät antamasta 
tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka
sisältämien tietojen ilmaiseminen 
vahingoittaisi sellaisen yleisen edun suojaa, 
joka koskee:

1. Toimielimen kieltäytyminen antamasta 
tutustuttavaksi asiakirjaa edellyttää 
suhteellisuusperiaatteen huomioon 
ottamista, ja sen on perustuttava 
ainoastaan asiakirjan sisältöön ja 
luovuttamisen ajankohtaan; toimielimen 
on perusteltava kieltäytyminen silloin, 
kun asiakirjan sisältämien tietojen 
ilmaiseminen vahingoittaisi sellaisen 
yleisen edun suojaa, joka koskee:

Or. en

Tarkistus 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ympäristöasioita, kuten harvinaisten 
lajien pesimispaikkoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 27
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asiakirjat, jotka liittyvät asiaan, josta ei 
ole tehty päätöstä;

a) asiakirjat, jotka liittyvät asiaan, josta ei 
ole tehty päätöstä ja jossa noudatetaan 
avoimuutta koskevia sääntöjä;

Or. en
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Tarkistus 28
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asiakirjat, jotka sisältävät sisäiseen 
käyttöön tarkoitettuja mielipiteitä osana 
asianomaisten toimielinten neuvotteluja ja 
alustavia keskusteluja, päätöksen 
tekemisen jälkeenkään.

b) asiakirjat, jotka sisältävät sisäiseen 
käyttöön tarkoitettuja mielipiteitä osana 
asianomaisten toimielinten neuvotteluja ja 
alustavia keskusteluja, päätöksen 
tekemisen jälkeenkään ja kohtuullisen 
ajan kuluessa.

Or. en

Tarkistus 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hakemus koskee jäsenvaltiosta 
peräisin olevaa asiakirjaa, jota ei toimiteta 
osana menettelyjä, joissa annetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
säädöksiä tai muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, 
asiassa on kuultava kyseisen jäsenvaltion 
viranomaisia. Asiakirjaa hallussaan pitävä 
toimielin luovuttaa asiakirjan, paitsi jos 
jäsenvaltio esittää syyt sille, miksi 
asiakirjaa ei tule luovuttaa, joko 
4 artiklassa mainittujen poikkeusten tai 
jäsenvaltion oman lainsäädännön 
sisältämien, kyseisen asiakirjan 
luovuttamisen estävien säännösten nojalla. 
Toimielin hyväksyy jäsenvaltion perustelut 
siltä osin kuin ne perustuvat tässä 
asetuksessa säädettyihin poikkeuksiin.

2. Jos hakemus koskee jäsenvaltiosta 
peräisin olevaa asiakirjaa, jota ei toimiteta 
osana menettelyjä, joissa annetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
säädöksiä tai muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, tai 
komissiolle toimitettuja tietoja sisältävää 
asiakirjaa, asiassa on kuultava kyseisen 
jäsenvaltion viranomaisia. Asiakirjaa 
hallussaan pitävä toimielin luovuttaa 
asiakirjan, paitsi jos jäsenvaltio esittää syyt 
sille, miksi asiakirjaa ei tule luovuttaa, joko 
4 artiklassa mainittujen poikkeusten tai 
jäsenvaltion oman lainsäädännön 
sisältämien, kyseisen asiakirjan 
luovuttamisen estävien säännösten nojalla. 
Toimielin hyväksyy nämä jäsenvaltion 
perustelut erityisesti silloin, kun ne 
perustuvat tässä asetuksessa säädettyihin 
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poikkeuksiin.

Or. en

Tarkistus 30
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos hakemus hylätään kokonaan tai 
osittain, hakija voi viidentoista työpäivän 
kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut 
toimielimen vastauksen, tehdä uudistetun 
hakemuksen ja pyytää toimielintä 
tarkistamaan kantaansa.

3. Jos hakemus hylätään kokonaan tai 
osittain ja jos hakija kyseenalaistaa asiaan 
liittyväksi oletetun edun vahingoittumisen 
ja/tai katsoo, että ylivoimainen yleinen etu 
edellyttää asiakirjan luovuttamista, hakija 
voi pyytää Euroopan oikeusasiamiestä 
esittämään puolueettoman, tasapuolisen 
näkemyksensä edun vahingoittumisesta 
ja/tai ylivoimaisesta yleistä edusta. Mikäli 
toimielin pitää voimassa päätöksensä 
hylätä hakemus kokonaan tai osittain sen 
jälkeen, kun Euroopan oikeusasiamies on 
antanut lausuntonsa, hakija voi 
viidentoista työpäivän kuluessa siitä, kun 
hän on vastaanottanut toimielimen 
vastauksen, tehdä uudistetun hakemuksen 
ja pyytää toimielintä tarkistamaan 
kantaansa. Toimielimen on vastattava 
tähän hakemukseen viidentoista päivän 
kuluessa ja joko hyväksyttävä tai 
hylättävä hakemus.

Or. en

Tarkistus 31
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Asiakirjat toimitetaan sellaisena 
toisintona ja sellaisessa muodossa, jossa ne 
ovat (mukaan lukien sähköinen tai muu 
muoto, kuten pistekirjoitus, tavallista 
suurempi tekstikoko tai nauha), ottaen 
hakijan toivomukset huomioon 
täysimääräisesti.

3. Asiakirjat toimitetaan sellaisena 
toisintona ja sellaisessa muodossa, jossa ne 
ovat (mukaan lukien sähköinen tai muu 
muoto, kuten pistekirjoitus, tavallista 
suurempi tekstikoko tai nauha ja jollakin 
EU:n virallisella kielellä laadittuina), 
ottaen hakijan toivomukset huomioon 
täysimääräisesti. Oikeutta tutustua
asiakirjoihin ei saa rajoittaa toimielimen 
atk-ympäristössä käytetyillä ohjelmistoilla 
tai käyttöjärjestelmillä.

Or. en

Tarkistus 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asiakirjojen, jotka on laadittu tai 
vastaanotettu EU:n säädösten tai muiden 
kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävien soveltamisalaltaan yleisten 
säädösten antamiseen liittyvien 
menettelyjen yhteydessä, olisi oltava
suoraan yleisön saatavilla, jollei 4 ja 9 
artiklassa toisin säädetä.

1. Toimielimet asettavat asiakirjat 
mahdollisimman laajalti suoraan yleisön 
saataville joko sähköisessä muodossa tai 
rekisteristä kyseisen toimielimen 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio julkaisee viimeistään .. .. .... 
kertomuksen tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta ja antaa suosituksia, 
joihin sisältyy tarvittaessa ehdotuksia 
asetuksen tarkistamiseksi muuttuneen 
tilanteen edellyttämällä tavalla ja 
toimintasuunnitelma toimielinten 
toteutettaviksi tarkoitetuista 
toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muut asiakirjat ja erityisesti politiikan 
tai strategian kehittämiseen liittyvät 
asiakirjat on mahdollisuuksien mukaan 
asetettava suoraan saataville sähköisessä 
muodossa.

2. Erityisesti asiakirjojen, jotka on 
laadittu tai vastaanotettu EU:n säädösten 
tai muiden kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien 
soveltamisalaltaan yleisten säädösten 
antamiseen liittyvien menettelyjen 
yhteydessä, olisi oltava suoraan yleisön 
saatavilla, jollei 4 ja 9 artiklassa toisin 
säädetä.

Or. en

Tarkistus 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kukin toimielin määrittelee 
menettelysäännöissään muut luokat, 

4. Toimielimet perustavat yhteisen 
käyttöliittymän asiakirjarekistereilleen ja 
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joihin kuuluvat asiakirjat ovat suoraan 
yleisön saatavilla.

takaavat erityisesti, että asiakirjat, jotka 
on laadittu tai vastaanotettu EU:n 
säädösten tai muiden kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien 
soveltamisalaltaan yleisten säädösten 
antamiseen liittyvien menettelyjen 
yhteydessä, ovat suoraan yleisön saatavilla 
samasta paikasta.

Or. en
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