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Módosítás 17
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 1. 
cikkének második albekezdése kiemeli a 
nyitottság elvét, megállapítva, hogy a 
Szerződés új szakaszt jelent az Európa 
népei közötti egyre szorosabb egység 
létrehozásának folyamatában, amelyben a 
döntéseket a lehető legnyilvánosabban és 
az állampolgárokhoz a lehető legközelebb 
eső szinten hozzák meg.

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 1. 
cikkének második albekezdése kiemeli a 
nyitottság elvét, megállapítva, hogy a 
Szerződés új szakaszt jelent az Európa 
népei közötti egyre szorosabb egység 
létrehozásának folyamatában, amelyben a 
döntéseket a lehető legnyilvánosabban és 
az állampolgárokhoz a lehető legközelebb 
eső szinten hozzák meg. Ezt megerősíti az 
Európai Unió alapjogi chartája, valamint 
a Maastrichti Szerződéshez csatolt 17. sz. 
nyilatkozat és a laekeni nyilatkozat, amely 
összekapcsolta a döntéshozatali folyamat 
fokozottabb átláthatóságát az EK-
Szerződés 255. cikke szerinti, az 
információkhoz történő fokozottabb 
nyilvános hozzáféréssel, ami pedig 
megerősíti az intézmények demokratikus 
jellegét és a közvélemény közigazgatás 
iránti bizalmát.

Or. en

Módosítás 18
Panayotopoulos-Cassiotou

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 1. 
cikkének második albekezdése kiemeli a 
nyitottság elvét, megállapítva, hogy a 
Szerződés új szakaszt jelent az Európa 
népei közötti egyre szorosabb egység 
létrehozásának folyamatában, amelyben a 
döntéseket a lehető legnyilvánosabban és 
az állampolgárokhoz a lehető legközelebb 
eső szinten hozzák meg.

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 1. 
cikkének második albekezdése kiemeli a 
nyitottság elvét, megállapítva, hogy a 
Szerződés új szakaszt jelent az Európa 
népei közötti egyre szorosabb egység 
létrehozásának folyamatában, amelyben a 
döntéseket a lehető legnyilvánosabban és 
az állampolgárokhoz a lehető legközelebb 
eső szinten hozzák meg. Adott esetben a 
rendelkezésre álló lehető legjobb 
erőforrásokat kell felhasználni a 
nyitottság elvének gyakorlati 
megvalósítása érdekében, ezáltal 
magasabb szintű legitimitást, 
hatékonyságot, illetve a polgárok felé 
történő fokozottabb elszámoltathatóságot 
valósítva meg, ugyanakkor tiszteletben 
tartva az alapvető jogokat, a demokráciát, 
valamint a szubszidiaritás és az 
arányosság elvét.

Or. en

Módosítás19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet az intézmény birtokában 
lévő dokumentumokra vonatkozik, 
nevezetesen azokra , amelyeket az 
intézmény állított ki, vagy azok hozzá 
érkeztek az illetékességi körébe tartozó 
szakpolitikákkal, tevékenységekkel és 
határozatokkal kapcsolatos ügyekre 
vonatkozóan , az Európai Unió valamennyi 
tevékenységi területén.

(2) Ez a rendelet az intézmény birtokában 
lévő dokumentumokra vonatkozik, 
nevezetesen azokra, amelyeket az 
intézmény állított ki, vagy azok hozzá 
érkeztek az illetékességi körébe tartozó 
szakpolitikákkal, tevékenységekkel, 
vizsgálatokkal és határozatokkal 
kapcsolatos ügyekre vonatkozóan, az 
Európai Unió valamennyi tevékenységi 
területén.

Or. en
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Módosítás 20
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet az intézmény birtokában 
lévő dokumentumokra vonatkozik, 
nevezetesen azokra , amelyeket az 
intézmény állított ki, vagy azok hozzá 
érkeztek az illetékességi körébe tartozó 
szakpolitikákkal, tevékenységekkel és 
határozatokkal kapcsolatos ügyekre 
vonatkozóan , az Európai Unió valamennyi 
tevékenységi területén.

(2) Ez a rendelet az intézmény birtokában 
lévő dokumentumokra vonatkozik, 
nevezetesen azokra, amelyeket az 
intézmény állított ki, vagy azok hozzá 
érkeztek a közvetett és közvetlen
illetékességi és hatáskörébe tartozó 
szakpolitikákkal, tevékenységekkel és 
határozatokkal kapcsolatos ügyekre 
vonatkozóan, az Európai Unió valamennyi 
tevékenységi területén.

Or. en

Módosítás21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 4. és a 9. cikk sérelme nélkül, a 
dokumentumokat a nyilvánosság számára 
írásbeli kérelem alapján vagy közvetlenül 
elektronikus formában vagy 
nyilvántartáson keresztül teszik 
hozzáférhetővé. Különösen a jogalkotási 
eljárás folyamán összeállított vagy 
megküldött dokumentumokat kell 
közvetlenül hozzáférhetővé tenni a 12. 
cikknek megfelelően.

3. A 4. és a 9. cikk sérelme nélkül, a 
dokumentumokat a nyilvánosság számára 
írásbeli kérelem alapján vagy közvetlenül 
elektronikus formában vagy 
nyilvántartáson keresztül teszik 
hozzáférhetővé. Különösen a jogalkotási 
eljárás folyamán összeállított vagy 
megküldött dokumentumokat kell 
közvetlenül hozzáférhetővé tenni a 12. 
cikknek megfelelően. Az igényléshez 
szükséges különböző nyomtatványok 
azonosak az e rendelet hatálya alá tartozó 
valamennyi testület esetében, és azokat az 
EU valamennyi hivatalos nyelvére le kell 
fordítani.

Or. en

Módosítás22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E rendelet nem vonatkozik az 
intézményektől eltérő felek által a 
bíróságokhoz benyújtott dokumentumokra.

(5) E rendelet a vizsgálat lezárásáig nem 
vonatkozik az intézményektől eltérő felek 
által a bíróságokhoz benyújtott 
dokumentumokra.

Or. en

Módosítás23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ez a rendelet nem érinti az intézmények (7) Ez a rendelet nem érinti az intézmények 
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által birtokolt dokumentumokhoz való 
azon nyilvános hozzáférési jogokat, 
amelyek nemzetközi jogi okmányokból 
vagy az azokat végrehajtó intézmények 
jogi aktusaiból származhatnak.

által birtokolt dokumentumokhoz való 
szélesebb körű azon nyilvános hozzáférési 
jogokat, amelyek nemzetközi jogi 
okmányokból vagy az azokat végrehajtó 
intézmények jogi aktusaiból 
származhatnak.

Or. en

Módosítás 24
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „dokumentum”: az adathordozótól 
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül 
bármely olyan adattartalom, amelyet egy 
intézmény hivatalosan elkészített és egy 
vagy több címzettnek továbbított, vagy 
egyéb módon nyilvántartásba vett, vagy 
egy intézmény kapott; az elektronikus 
adattároló, -kezelő és -lekérdező 
rendszerekben szereplő adatok akkor 
tekinthetők dokumentumoknak, ha azok 
nyomtatott vagy elektronikus példányban 
a már meglévő rendszereszközök 
segítségével hozzáférhetőek  ;

a) „dokumentum”: az adathordozótól 
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül 
bármely olyan adattartalom, amely az 
intézmény közvetlen vagy közvetett 
felelősségi vagy hatáskörébe tartozó 
ügyhöz kapcsolódik;

Or. en

Módosítás 25
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az intézmények megtagadják a 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a 
közzététel hátrányosan befolyásolná a 

(1) A dokumentumokhoz való hozzáférés 
megtagadása esetén az intézmények 
figyelembe veszik az arányosság elvét, és 
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következők védelmét a közérdek 
tekintetében:

annak alapját kizárólag a dokumentum 
tartalma és nyilvánossá tételének időzítése 
képezi; az intézmény megindokolja a 
hozzáférés megtagadását, ha a közzététel 
hátrányosan befolyásolná a következők 
védelmét a közérdek tekintetében:

Or. en

Módosítás 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a környezet, például a ritka fajok 
költőhelyei.

törölve

Or. en

Módosítás 27
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ügyre vonatkozó dokumentumok, 
amellyel kapcsolatban még nem született 
határozat;

a) olyan ügyre vonatkozó dokumentumok, 
amellyel kapcsolatban még nem született 
határozat és ahol az átláthatósági 
szabályok érvényesülnek;

Or. en

Módosítás 28
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett intézményeken belüli 
tárgyalások és előzetes egyeztetések részét 
képező, belső használatra korlátozott, 
állásfoglalásokat tartalmazó 
dokumentumok a döntés meghozatalát 
követően is.

b) az érintett intézményeken belüli 
tárgyalások és előzetes egyeztetések részét 
képező, belső használatra korlátozott, 
állásfoglalásokat tartalmazó 
dokumentumok a döntés meghozatalát 
követően is és ésszerű határidőn belül.

Or. en

Módosítás 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a kérelem egy tagállamtól 
származó dokumentumra vonatkozik – és 
nem jogalkotási aktusok vagy általános 
hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására irányuló eljárások folyamán 
megküldött dokumentumokról van szó –
konzultálni kell az érintett tagállam 
hatóságaival. A dokumentummal 
rendelkező intézmény közzéteszi a 
dokumentumot, hacsak a tagállam – a 4. 
cikkben említett kivételek vagy nemzeti 
jogszabályainak a szóban forgó 
dokumentum nyilvánosságra hozatalát 
megakadályozó különös rendelkezései 
alapján – nem indokolja annak 
visszatartását. Az intézmény megvizsgálja 
a tagállam által közölt indokokat aszerint, 
hogy azok az e rendeletben megállapított 
kivételeken alapulnak-e

(2) Amennyiben a kérelem egy tagállamtól 
származó dokumentumra vonatkozik – és 
jogalkotási aktusok vagy általános hatályú 
nem jogalkotási aktusok vagy a 
Bizottsághoz benyújtott információkat 
tartalmazó dokumentum elfogadására 
irányuló eljárások folyamán megküldött 
dokumentumokról van szó – konzultálni 
kell az érintett tagállam hatóságaival. A 
dokumentummal rendelkező intézmény 
közzéteszi a dokumentumot, hacsak a 
tagállam – a 4. cikkben említett kivételek 
vagy nemzeti jogszabályainak a szóban 
forgó dokumentum nyilvánosságra 
hozatalát megakadályozó különös 
rendelkezései alapján – nem indokolja 
annak visszatartását. Az intézmény 
megvizsgálja a tagállam által közölt ezen
indokokat különösen akkor, ha azok az e 
rendeletben megállapított kivételeken 
alapulnak.

Or. en
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Módosítás 30
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Teljes vagy részleges elutasítás esetén a 
kérelmező az intézmény válaszának 
átvételétől számított 15 munkanapon belül 
megerősítő kérelmet nyújthat be, amelyben 
az intézményt álláspontja felülvizsgálatára 
kéri.

(3) Teljes vagy részleges elutasítás esetén, 
ha a kérelmező megkérdőjelezi az 
állítólagosan érintett érdek sérelmének 
valódiságát és/vagy azzal érvel, hogy a 
közzétételt magasabb közérdek indokolja, 
a kérelmező felkérheti az Európai 
Ombudsmant, hogy nyilvánítson 
független és objektív véleményt a sérelem 
és/vagy a magasabb közérdek kérdéséről. 
Ha – miután az Európai Ombudsman 
véleményt nyilvánított – az intézmény 
fenntartja a részleges vagy teljes körű 
elutasítást, a kérelmező az intézmény 
válaszának átvételétől számított 15 
munkanapon belül megerősítő kérelmet 
nyújthat be, amelyben az intézményt 
álláspontja felülvizsgálatára kéri, és 
amelyre az intézménynek 15 napon belül 
a kérvényt jóváhagyó vagy elutasító 
választ kell adnia.

Or. eenen

Módosítás 31
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A dokumentumokat a meglévő 
változatban és formában kell közzétenni 
(beleértve az elektronikus vagy az olyan 
alternatív formákat is, mint például a 
Braille-írás, nagybetűvel való szedés vagy 
hangszalag), a kérelmező igényeinek teljes 

(3) A dokumentumokat a meglévő 
változatban és formában kell közzétenni 
(beleértve az elektronikus vagy az olyan 
alternatív formákat is, mint például a 
Braille-írás, nagybetűvel való szedés vagy 
hangszalag az EU valamelyik hivatalos 
nyelvén), a kérelmező igényeinek teljes 
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mértékű figyelembevételével. mértékű figyelembevételével. A 
dokumentumokhoz való hozzáférést nem 
korlátozhatja az intézmény 
számítástechnikai környezetében 
alkalmazott szoftver vagy operációs 
rendszer.

Or. en

Módosítás 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. és 9. cikk figyelembevételével az 
EU jogalkotási  aktusok vagy általános 
hatályú nem jogalkotási aktusok
elfogadására irányuló eljárások folyamán 
összeállított vagy megküldött
dokumentumokat a nyilvánosság számára
közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni.

(1) Az intézmények, amennyiben 
lehetséges, a dokumentumokat a 
nyilvánosság számára elektronikus 
formában vagy nyilvántartáson keresztül, 
az érintett intézmény szabályainak 
megfelelően, közvetlenül hozzáférhetővé 
teszik.

Or. en

Módosítás 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság legkésőbb …. .. ..-ig 
jelentést tesz közzé e rendelet 
végrehajtásáról, és egyrészt a jelenlegi 
helyzet változása miatt szükségessé váló 
ajánlásokat, köztük adott esetben 
javaslatokat tesz e rendelet 
felülvizsgálatára, másrészt az intézmények 
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intézkedéseire vonatkozó cselekvési 
programot dolgoz ki.

Or. en

Módosítás 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha lehetséges, más dokumentumokat, 
nevezetesen a politika vagy stratégia 
fejlesztésére vonatkozó dokumentumokat 
is közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni 
elektronikus formában .

(2) Különösen a 4. és 9. cikk 
figyelembevételével az EU jogalkotási
aktusok vagy általános hatályú nem 
jogalkotási aktusok elfogadására irányuló 
eljárások folyamán összeállított vagy 
megküldött dokumentumokat a 
nyilvánosság számára közvetlenül 
hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Minden intézmény saját eljárási 
szabályzatában határozza meg, mely egyéb 
dokumentumkategóriákat tesz a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé.

(4) Az intézmények közös felhasználói 
felületet hoznak létre dokumentum-
nyilvántartásaik számára, és különösen 
gondoskodnak egy egységes hozzáférési 
pont létrehozásáról az EU jogalkotási 
aktusok vagy általános hatályú nem 
jogalkotási aktusok elfogadására irányuló 
eljárások folyamán összeállított vagy 
megküldött dokumentumokhoz a 
nyilvánosság számára történő közvetlen 
hozzáféréshez.

Or. en
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