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Grozījums Nr. 17
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līguma par Eiropas Savienību 1. panta 
otrajā daļā ir ietverts atklātības princips, 
saskaņā ar kuru šis Līgums iezīmē jaunu 
posmu ciešākas Eiropas tautu savienības 
izveidošanā, kur lēmumu pieņemšana 
notiek cik vien iespējams atklāti un cik 
vien iespējams tuvinot to pilsoņiem.

(2) Līguma par Eiropas Savienību 1. panta 
otrajā daļā ir ietverts atklātības princips, 
saskaņā ar kuru šis līgums iezīmē jaunu 
posmu ciešākas Eiropas tautu savienības 
izveidošanā, kur lēmumu pieņemšana 
notiek cik vien iespējams atklāti un cik 
vien iespējams tuvinot to pilsoņiem; Tas ir 
atkārtoti apstiprināts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 42. pantā un 
Māstrihtas līgumam un Lākenas 
deklarācijai pievienotajā Deklarācijā 
Nr. 17, kas savienoja uzlabotu lēmumu 
pieņemšanas procesa pārredzamību ar 
uzlabotu sabiedrības piekļuvi 
informācijai, kā noteikts EK līguma 
255. pantā, kas savukārt apstiprina 
iestāžu demokrātisko būtību un 
sabiedrības uzticību pārvaldei.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Panayotopoulos-Cassiotou

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līguma par Eiropas Savienību 1. panta 
otrajā daļā ir ietverts atklātības princips, 
saskaņā ar kuru šis Līgums iezīmē jaunu 
posmu ciešākas Eiropas tautu savienības 
izveidošanā, kur lēmumu pieņemšana 
notiek cik vien iespējams atklāti un cik 
vien iespējams tuvinot to pilsoņiem.

(2) Līguma par Eiropas Savienību 1. panta 
otrajā daļā ir ietverts atklātības princips, 
saskaņā ar kuru šis Līgums iezīmē jaunu 
posmu ciešākas Eiropas tautu savienības 
izveidošanā, kur lēmumu pieņemšana 
notiek cik vien iespējams atklāti un cik 
vien iespējams tuvinot to pilsoņiem.
Attiecīgā gadījumā ir jānodrošina 
pietiekami resursi, lai īstenotu praksē 
atvērtības principu, tādējādi panākot 
lielāku likumību, efektivitāti un atbildību 
pilsoņiem, tajā pašā laikā ievērojot 
pamattiesības, demokrātiju un 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula attiecas uz visiem iestādes 
dokumentiem, tas ir,  dokumentiem, ko tā 
ir izdevusi, saņēmusi vai kuri ir tās rīcībā 
par tās kompetencē esošajām politikām, 
darbībām un lēmumiem  un skar jebkuru 
darbības jomu Eiropas Savienībā.

2. Šī regula attiecas uz visiem iestādes 
dokumentiem, tas ir, dokumentiem, ko tā ir 
izdevusi, saņēmusi vai kuri ir tās rīcībā par 
tās kompetencē esošajiem politikas 
virzieniem, darbībām, izmeklēšanām un 
lēmumiem un skar jebkuru darbības jomu 
Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula attiecas uz visiem iestādes 
dokumentiem, tas ir,  dokumentiem, ko tā 
ir izdevusi, saņēmusi vai kuri ir tās rīcībā 
par tās kompetencē esošajām politikām, 
darbībām un lēmumiem  un skar jebkuru 
darbības jomu Eiropas Savienībā.

2. Šī regula attiecas uz visiem iestādes 
dokumentiem, tas ir,  dokumentiem, ko tā 
ir izdevusi, saņēmusi vai kuri ir tās rīcībā 
par tās tiešā un netiešā atbildībā un
kompetencē esošajiem politikas virzieniem, 
darbībām un lēmumiem  un skar jebkuru 
darbības jomu Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot 4. līdz 9. pantu, publisku 
piekļuvi dokumentiem nodrošina pēc 
rakstiska pieteikuma saņemšanas vai tieši, 
elektroniskā veidā vai ar reģistra palīdzību. 
Jo īpaši saskaņā ar 12. pantu nodrošina 
tiešu piekļuvi dokumentiem, kas izdoti vai 
saņemti likumdošanas procedūras gaitā.

3. Neskarot 4. līdz 9. pantu, publisku 
piekļuvi dokumentiem nodrošina pēc 
rakstiska pieteikuma saņemšanas vai tieši, 
elektroniskā veidā vai ar reģistra palīdzību.
Jo īpaši saskaņā ar 12. pantu nodrošina 
tiešu piekļuvi dokumentiem, kas izdoti vai 
saņemti likumdošanas procedūras gaitā.
Dažādās pieteikuma veidlapas ir 
identiskas visām struktūrām, uz ko 
attiecas šī regula, un pienācīgi iztulkotas 
visās ES oficiālajās valodās.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šo regulu nepiemēro dokumentiem, ko 
Eiropas Kopienas tiesām ir iesniegušas 
puses, kas nav iestādes.

5. Šo regulu nepiemēro dokumentiem, ko 
tiesām ir iesniegušas puses, kuras nav 
iestādes, līdz izmeklēšanas beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Regulas priekšlikums
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šī regula neskar sabiedrības tiesības 
piekļūt iestāžu dokumentiem, kuras izriet 
no starptautisko tiesību aktiem vai to 
iestāžu aktiem, kuras tos piemēro.

7. Šī regula neskar sabiedrības tiesības 
plašāk piekļūt iestāžu dokumentiem, kuras 
izriet no starptautisko tiesību aktiem vai to 
iestāžu aktiem, kuras tos piemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „dokuments” ir jebkura satura 
informācija neatkarīgi no tās pasniegšanas 
veida (uz papīra, elektroniskā formā vai 
skaņu, vizuālie un audiovizuālie ieraksti), 
ko iestāde ir sagatavojusi un oficiāli 
izsniegusi vienam vai vairākiem 
saņēmējiem vai kurus iestāde ir citādi 
reģistrējusi vai saņēmusi; datus, ko satur 
elektroniskās uzglabāšanas, apstrādes un 
izguves sistēmas, uzskata par 
dokumentiem, ja tos var iegūt kā izdruku 
vai elektronisku kopiju, izmantojot 
sistēmas ekspluatācijai pieejamos 

(a) „dokuments” ir jebkura satura 
informācija neatkarīgi no tās pasniegšanas 
veida (uz papīra, elektroniskā formā vai 
skaņu, vizuālie un audiovizuālie ieraksti) 
attiecībā uz jautājumu, kas ir iestādes 
tiešā vai netiešā atbildības vai 
kompetences jomā;
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līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādes var atteikt piekļuvi 
dokumentam, ja iepazīšanās ar to var kaitēt 
sabiedrības interesēm saistībā ar:

Jebkurā iestādes atteikumā sniegt piekļuvi 
dokumentam ņem vērā proporcionalitātes 
principu, un tā pamatā ir vienīgi attiecīgā 
dokumenta saturs un publiskošanas 
brīdis; iestāde sniedz pamatojumu šādam 
atteikumam, ja iepazīšanās ar to var kaitēt 
sabiedrības interesēm saistībā ar:

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) vidi, piemēram, retu sugu vairošanās 
vietas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 27
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) dokumenti, kas skar jautājumu, par 
kuru vēl nav pieņemts lēmums;

(a) dokumenti, kas skar jautājumu, par 
kuru vēl nav pieņemts lēmums, un ir 
ievēroti pārredzamības noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dokumenti , kas satur viedokļu izklāstu 
iekšējām vajadzībām sakarā ar apspriedēm 
un iepriekšējām pārrunām attiecīgās 
iestādes iekšienē, pat tad, ja lēmums jau ir 
pieņemts.

(b) dokumenti , kas satur viedokļu izklāstu 
iekšējām vajadzībām sakarā ar apspriedēm 
un iepriekšējām pārrunām attiecīgās 
iestādes iekšienē, pat tad, ja lēmums jau ir 
pieņemts un tas ir izdarīts pieņemamā 
termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja piemērošana attiecas uz dokumentu, 
kas izdots dalībvalstī un kas nav 
dokumenti, kas saņemti atbilstoši 
procedūrām, kuru rezultātā pieņem tiesību 
aktu vai vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu, ir jāapspriežas ar 
minētās dalībvalsts iestādēm. Iestāde, kuras 
rīcībā ir dokuments, izpauž tā saturu, ja 
vien dalībvalsts nav pamatojusi piekļuves 
liegšanu, pamatojoties uz 4. pantā 

2. Ja piemērošana attiecas uz dokumentu, 
kas izdots dalībvalstī un kas nav 
dokumenti, kas saņemti atbilstoši 
procedūrām, kuru rezultātā pieņem tiesību 
aktu vai vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu, vai dokumentu, kurā ir 
iekļauta Komisijai iesniegta informācija, 
ir jāapspriežas ar minētās dalībvalsts 
iestādēm. Iestāde, kuras rīcībā ir 
dokuments, izpauž tā saturu, ja vien 
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minētajiem izņēmumiem vai īpašiem 
nosacījumiem šīs valsts tiesību aktos, kas 
liedz izpaust attiecīgā dokumenta saturu. 
Iestāde ņem vērā pienācīgu pamatojumu, 
ko sniedz dalībvalsts, ciktāl šāds 
pamatojums balstās uz šajā regulā 
minētajiem izņēmumiem.

dalībvalsts nav pamatojusi piekļuves 
liegšanu, pamatojoties uz 4. pantā 
minētajiem izņēmumiem vai īpašiem 
nosacījumiem šīs valsts tiesību aktos, kas 
liedz izpaust attiecīgā dokumenta saturu. 
Iestāde novērtē dalībvalsts sniegto 
pamatojumu piemērotību, jo īpaši 
gadījumos, kad tie balstās uz šajā regulā 
minētajiem izņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saņemot pilnīgu vai daļēju atteikumu, 
pieteikuma iesniedzējs 15 darba dienu laikā 
pēc iestādes atbildes saņemšanas var 
iesniegt atkārtotu pieteikumu ar lūgumu 
iestādei mainīt savu nostāju.

3. Saņemot pilnīgu vai daļēju atteikumu, ja 
pieteikuma iesniedzējs apšauba kaitējuma 
iespējamību skartajām interesēm un/vai 
apstrīd to, ka pastāv sevišķas intereses 
informācijas izpaušanā, viņš var aicināt 
Eiropas Savienības ombudu sniegt 
neatkarīgu un objektīvu atzinumu par 
iespējamo kaitējumu un/vai sevišķām 
sabiedrības interesēm. Ja pēc Eiropas 
Savienības obmuda atzinuma sniegšanas 
iestāde atbalsta pilnīgu vai daļēju 
atteikumu, pieteikuma iesniedzējs 15 darba 
dienu laikā pēc iestādes atbildes 
saņemšanas var iesniegt atkārtotu 
pieteikumu ar lūgumu iestādei pārskatīt tās 
nostāju, uz kuru iestādei ir jāatbild 
15 dienu laikā, apstiprinot vai noraidot šo 
lūgumu.

Or. eenen
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Grozījums Nr. 31
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dokumentus nodrošina tādā redakcijā un 
veidā, kādā tas ir (arī elektroniski vai citā 
veidā, piemēram, Braila rakstā, palielinātā
rakstā vai ierakstā), pilnībā ievērojot 
pieteikuma iesniedzēja vēlēšanos.

3. Dokumentus nodrošina tādā redakcijā un 
veidā, kādā tas ir (arī elektroniski vai citā 
veidā, piemēram, Braila rakstā, palielinātā 
rakstā vai ierakstā un visās ES oficiālajās 
valodās), pilnībā ievērojot pieteikuma 
iesniedzēja vēlēšanos. Piekļuve 
dokumentiem nav jāierobežo ne ar kādu 
programmatūru vai operatīvo sistēmu, ko 
izmanto iestādes IT vidē.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 4. un 9. pantu sabiedrībai
tieši pieejamiem jo īpaši ir jābūt 
dokumentiem, kas izdoti vai saņemti tādu 
EK  tiesību aktu vai vispārēji 
piemērojamu neleģislatīvu 
aktu pieņemšanas procedūras laikā.

1. Iestādes, ciktāl iespējams, sabiedrības 
tiešu piekļuvi dokumentiem nodrošina 
elektroniskā veidā vai izmantojot reģistru 
saskaņā ar attiecīgās iestādes 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ne vēlāk kā līdz .. .. …. 
publicē ziņojumu par šīs regulas principu 
ievērošanu un sniedz ieteikumus, 
vajadzības gadījumā arī minot 
priekšlikumus šīs regulas pārskatīšanai, 
ko paredz izmaiņas pašreizējā situācijā, 
un iestāžu veicamo pasākumu rīcības 
programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja iespējams, elektroniskā formā  tieši 
pieejami ir pārējie dokumenti, īpaši 
dokumenti, kas skar politikas vai 
stratēģijas izstrādāšanu.

2. Saskaņā ar 4. un 9. pantu sabiedrībai
tieši pieejamiem jo īpaši ir jābūt 
dokumentiem, kas izdoti vai saņemti ES
tiesību aktu vai vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu pieņemšanas 
procedūras laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katra iestāde nosaka savu kārtību, 
saskaņā ar kuru citu kategoriju
dokumenti ir tieši pieejami sabiedrībai.

4. Iestādes izveido dokumentu reģistru 
vienotu saskarni un jo īpaši nodrošina 
vienotu tiešās piekļuves punktu 
dokumentiem, kas izdoti vai saņemti EK 
tiesību aktu vai vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu pieņemšanas 
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procedūras laikā.

Or. en
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