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Pakeitimas 17
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnio 
antrojoje pastraipoje įtvirtinta atvirumo 
sąvoka, nurodant, kad Sutartis ženklina 
naują glaudesnės Europos taurų sąjungos 
kūrimo etapą, kai sprendimai priimami kuo 
atviriau ir labiau priartinant juos prie 
piliečio.

(2) Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnio 
antrojoje pastraipoje įtvirtinta atvirumo 
sąvoka, nurodant, kad Sutartis ženklina 
naują glaudesnės Europos tautų sąjungos 
kūrimo etapą, kai sprendimai priimami kuo 
atviriau ir labiau priartinant juos prie 
piliečio. Tai dar kartą patvirtinama 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 42 straipsnyje ir prie Mastrichto 
sutarties pridedamoje 17 deklaracijoje bei 
Lakeno deklaracijoje, o sprendimų 
priėmimo proceso skaidrumo principas 
siejamas su geresne visuomenės prieiga 
prie informacijos, kaip nustatyta EB 
sutarties 255 straipsnyje, kurioje savo 
ruožtu patvirtinamas demokratinis 
institucijų pobūdis ir visuomenės 
pasitikėjimas administracija.

Or. en

Pakeitimas 18
Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnio 
antrojoje pastraipoje įtvirtinta atvirumo 
sąvoka, nurodant, kad Sutartis ženklina 
naują glaudesnės Europos taurų sąjungos 
kūrimo etapą, kai sprendimai priimami kuo 
atviriau ir labiau priartinant juos prie 
piliečio.

(2) Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnio 
antrojoje pastraipoje įtvirtinta atvirumo 
sąvoka, nurodant, kad Sutartis ženklina 
naują glaudesnės Europos tautų sąjungos 
kūrimo etapą, kai sprendimai priimami kuo 
atviriau ir labiau priartinant juos prie 
piliečio. Kai tinkama, reikėtų pasitelkti 
geriausius turimus išteklius siekiant 
praktiškai įgyvendinti atvirumo principą 
ir taip užtikrinti didesnį teisėtumą, 
veiksmingumą ir atskaitomybę piliečiams, 
kartu laikantis pagrindinių teisių, 
demokratijos, subsidiarumo ir 
proporcingumo principų.

Or. en

Pakeitimas19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas visiems 
institucijos turimiems dokumentams, tai 
yra, jos parengtiems arba gautiems ir 
esantiems jos žinioje dokumentams, 
skirtiems klausimams, susijusiems su į jos 
atsakomybės sritį patenkančiomis politikos 
kryptimis, veikla ir sprendimais,  visose 
Europos Sąjungos veiklos srityse.

2. Šis reglamentas taikomas visiems 
institucijos turimiems dokumentams, tai 
yra, jos parengtiems arba gautiems ir 
esantiems jos žinioje dokumentams, 
skirtiems klausimams, susijusiems su į jos 
atsakomybės sritį patenkančiomis politikos 
kryptimis, veikla, tyrimais ir 
sprendimais, visose Europos Sąjungos 
veiklos srityse.

Or. en
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Pakeitimas 20
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas visiems 
institucijos turimiems dokumentams, tai 
yra, jos parengtiems arba gautiems ir 
esantiems jos žinioje dokumentams, 
skirtiems klausimams, susijusiems su į jos 
atsakomybės sritį patenkančiomis politikos 
kryptimis, veikla ir sprendimais, visose 
Europos Sąjungos veiklos srityse.

2. Šis reglamentas taikomas visiems 
institucijos turimiems dokumentams, tai 
yra, jos parengtiems arba gautiems ir 
esantiems jos žinioje dokumentams, 
skirtiems klausimams, susijusiems su į jos 
tiesioginės ir netiesioginės atsakomybės ir 
kompetencijos sritį patenkančiomis 
politikos kryptimis, veikla ir 
sprendimais, visose Europos Sąjungos 
veiklos srityse.

Or. en

Pakeitimas21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 4 ir 9 straipsnių, 
dokumentai yra pateikiami visuomenei 
pagal raštišką paraišką arba tiesiogiai 
elektroniniu būdu ar per registrą. Visų 
pirma tiesiogiai prieinami pagal 
12 straipsnį teisėkūros procese parengti 
arba gauti dokumentai.

3. Nepažeidžiant 4 ir 9 straipsnių, 
dokumentai yra pateikiami visuomenei 
pagal raštišką paraišką arba tiesiogiai 
elektroniniu būdu ar per registrą. Visų 
pirma tiesiogiai prieinami pagal 
12 straipsnį teisėkūros procese parengti 
arba gauti dokumentai. Įvairios paraiškos 
formos yra identiškos visiems 
suinteresuotiems asmenims ir įstaigoms, 
minimiems šiame reglamente, ir 
pateikiami tinkami šių formų vertimai į
visas oficialias ES kalbas.

Or. en
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Pakeitimas22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Šis reglamentas netaikomas 
dokumentams, kuriuos pateikė teismams ne 
institucijos, o kitos šalys.

5. Šis reglamentas netaikomas 
dokumentams, kuriuos pateikė teismams ne 
institucijos, o kitos šalys tol, kol vyksta 
tyrimas.

Or. en

Pakeitimas23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Šis reglamentas nepažeidžia visuomenės 
teisės susipažinti su institucijų turimais 
dokumentais, kurie gali kilti iš tarptautinės 
teisės dokumentų arba juos įgyvendinančių 
institucijų aktų.

7. Šis reglamentas nepažeidžia visuomenės 
teisės išsamiau susipažinti su institucijų 
turimais dokumentais, kurie gali kilti iš 
tarptautinės teisės dokumentų arba juos 
įgyvendinančių institucijų aktų.

Or. en

Pakeitimas 24
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) dokumentas – bet kuria forma 
(parašytas ant popieriaus, elektroninėje 
laikmenoje arba garso, vaizdo ar 
audiovizualiniame įraše) pateiktas turinys, 
kurį institucija parengė ir oficialiai 

(a) „dokumentas“ – bet kuria forma 
(parašytas ant popieriaus, elektroninėje 
laikmenoje arba garso, vaizdo ar 
audiovizualiniame įraše) pateiktas turinys, 
susijęs su į institucijos tiesioginės ar 
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persiuntė vienam arba daugiau gavėjų, 
arba kitaip užregistruotas arba gautas 
institucijos; elektroninėje laikmenoje, 
tvarkymo ir paieškos sistemose esantys 
duomenys yra dokumentai, jeigu juos 
galima atspausdinti arba padaryti jų 
elektroninę kopiją, naudojantis turimomis 
sistemos naudojimo priemonėmis;

netiesioginės atsakomybės ar 
kompetencijos sritį patenkančiais 
klausimais;

Or. en

Pakeitimas 25
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijos nesuteikia galimybės
susipažinti su dokumentais, dėl kurių
atskleidimo nukentėtų apsauga visuomenės 
intereso, susijusio su:

1. Institucija, atmesdama prašymą 
susipažinti su dokumentais, atsižvelgia į 
proporcingumo principą ir grindžia 
atmetimą vien tik dokumento turiniu ir jo 
išleidimo data; institucija pateikia 
prašymo atmetimo pagrindimą, jei dėl 
atskleidimo nukentėtų apsauga visuomenės 
intereso, susijusio su:

Or. en

Pakeitimas 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) aplinka, pvz., retų rūšių reprodukcijos 
vietomis.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 27
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) dokumentais, susijusiais su klausimu, 
dėl kurio nebuvo priimta sprendimo,

(a) dokumentais, susijusiais su klausimu, 
dėl kurio nebuvo priimta sprendimo, kartu 
užtikrinant atitiktį skaidrumo 
reikalavimams,

Or. en

Pakeitimas 28
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) dokumentais, kuriuose  pareikšta vidaus 
reikmėms skirta nuomonė, esanti šių 
institucijų vidaus svarstymų ir preliminarių 
konsultacijų dalimi, netgi po to, kai 
sprendimas jau yra priimtas.

(b) dokumentais, kuriuose pareikšta vidaus 
reikmėms skirta nuomonė, esanti šių 
institucijų vidaus svarstymų ir preliminarių 
konsultacijų dalimi, netgi po to, kai 
sprendimas jau yra priimtas per pagrįstą 
laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu prašymas susijęs su dokumentu, 
kurį parengė valstybė narė, išskyrus 
dokumentus, perduotus vykstant teisės akto 
arba bendro taikymo teisinės galios 

2. Jeigu prašymas susijęs su dokumentu, 
kurį parengė valstybė narė, išskyrus 
dokumentus, perduotus vykstant teisės akto 
arba bendro taikymo teisinės galios 
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neturinčio akto priėmimo procedūrai, 
konsultuojamasi su tos valstybės narės 
valdžios institucijomis. Dokumentą turinti 
institucija atskleidžia jį, išskyrus atvejus, 
kai valstybė narė pateikia priežastis, dėl 
kurių jis turėtų likti neatskleistas, 
remdamasi išimtimis, nurodytomis 
4 straipsnyje, arba konkrečiomis savo 
teisės nuostatomis, draudžiančiomis 
atskleisti atitinkamą dokumentą. Institucija 
įvertina valstybės narės pateiktų priežasčių 
tinkamumą – kiek jos pagrįstos šiame 
reglamente nustatytomis išimtimis.

neturinčio akto priėmimo procedūrai, arba 
su dokumentu, kuriame pateikiama 
Komisijai perduota informacija, 
konsultuojamasi su tos valstybės narės 
valdžios institucijomis. Dokumentą turinti 
institucija atskleidžia jį, išskyrus atvejus, 
kai valstybė narė pateikia priežastis, dėl 
kurių jis turėtų likti neatskleistas, 
remdamasi išimtimis, nurodytomis 
4 straipsnyje, arba konkrečiomis savo 
teisės nuostatomis, draudžiančiomis 
atskleisti atitinkamą dokumentą. Institucija 
įvertina valstybės narės pateiktų tokių 
priežasčių tinkamumą, ypač tuomet, kai jos 
pagrįstos šiame reglamente nustatytomis 
išimtimis.

Or. en

Pakeitimas 30
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visiško arba dalinio atsisakymo atveju 
pareiškėjas gali per 15 darbo dienų nuo 
institucijos atsakymo gavimo pateikti 
pakartotinę paraišką, prašydamas, kad 
institucija dar kartą peržiūrėtų savo 
poziciją.

3. Visiško arba dalinio atsisakymo atveju, 
jei pareiškėjas ginčija tikimybę, kad bus 
tariamai pažeisti susiję interesai, ir (arba) 
teigia, jog atskleidimo reikalauja 
svarbesnis visuomenės interesas, 
pareiškėjas gali prašyti Europos 
ombudsmeno pateikti nepriklausomą 
nuomonę ir objektyvų požiūrį interesų 
pažeidimo ir (arba) svarbesnio 
visuomenės intereso klausimu. Jei 
Europos ombudsmenui pateikus nuomonę 
institucija toliau laikosi visiško arba
dalinio prašymo atmetimo nuostatos, 
pareiškėjas gali per 15 darbo dienų nuo 
institucijos atsakymo gavimo pateikti 
pakartotinę paraišką, prašydamas, kad 
institucija dar kartą peržiūrėtų savo 
poziciją, į kurią institucija turės atsakyti 
per 15 dienų, patenkindama arba 
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atmesdama prašymą.

Or. eenen

Pakeitimas 31
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dokumentai pateikiami turima versija  ir 
forma (įskaitant elektroniniu būdu), arba 
alternatyviu formatu, pavyzdžiui, Brailio 
raštu, stambiais rašmenimis arba įrašo 
forma  , visiškai atsižvelgiant į pareiškėjo
pageidavimus.

3. Dokumentai pateikiami turima versija ir 
forma (įskaitant elektroniniu būdu), arba 
alternatyviu formatu, pavyzdžiui, Brailio 
raštu, stambiais rašmenimis arba įrašo 
forma viena iš oficialių ES kalbų, visiškai 
atsižvelgiant į pareiškėjo pageidavimus.
Galimybės susipažinti su dokumentais 
neriboja jokia institucijų informacijos 
technologijų aplinkoje naudojama 
programinė įranga ar operacinė sistema.

Or. en

Pakeitimas 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis 4 ir 9 straipsnio nuostatų,
visuomenei  turėtų būti tiesiogiai 
prieinami, dokumentai, parengti arba 
gauti ES teisės  aktų arba bendro taikymo 
teisinės galios neturinčių aktų  priėmimo 
procese.

1. Institucijos sudaro galimybes, kad 
dokumentai, kiek įmanoma, būtų 
tiesiogiai prieinami visuomenei 
elektroniniu būdu arba per registrą pagal 
atitinkamos institucijos taisykles.

Or. en
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Pakeitimas 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip iki ... Komisija 
paskelbia šio reglamento įgyvendinimo 
ataskaitą ir pateikia rekomendacijas, 
įskaitant, jei reikia, pasiūlymus dėl šio 
reglamento keitimo, kurių gali prireikti 
dėl dabartinės padėties pokyčių ir 
priemonių, kurių turi imtis institucijos, 
veiksmų programą.

Or. en

Pakeitimas 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kur įmanoma, užtikrinama tiesioginė 
elektroninė prieiga prie dokumentų, ypač 
susijusių su politikos arba strategijos 
plėtojimu.

2. Laikantis 4 ir 9 straipsnio nuostatų,
visuomenei visų pirma turėtų būti 
tiesiogiai prieinami dokumentai, parengti 
arba gauti ES teisės aktų arba bendro 
taikymo teisinės galios neturinčių aktų
priėmimo procese.

Or. en

Pakeitimas 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena institucija savo darbo tvarkos 4. Institucijos parengia bendrą savo 
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taisyklėse apibrėžia su kokiais kitų 
kategorijų dokumentais visuomenė gali 
tiesiogiai susipažinti. 

dokumentų registrų sąsają ir visų pirma 
užtikrina, kad vienoje vietoje būtų 
tiesiogiai prieinami dokumentai, parengti 
arba gauti vykstant ES teisės aktų arba 
bendro taikymo teisinės galios neturinčių 
aktų priėmimo procedūrai.

Or. en
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