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Amendement 17
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 1, tweede alinea, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
vindt het begrip "openheid" zijn 
verankering: het Verdrag markeert een 
nieuwe etappe in het proces van 
totstandbrenging van een steeds hechter 
verbond tussen de volkeren van Europa, 
waarin de besluiten in zo groot mogelijke 
openheid en zo dicht mogelijk bij de burger 
worden genomen.

(2) In artikel 1, tweede alinea, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
vindt het begrip "openheid" zijn 
verankering: het Verdrag markeert een 
nieuwe etappe in het proces van 
totstandbrenging van een steeds hechter 
verbond tussen de volkeren van Europa, 
waarin de besluiten in zo groot mogelijke 
openheid en zo dicht mogelijk bij de burger 
worden genomen. Dit wordt herbevestigd 
in artikel 42 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en in 
Verklaring nr. 17 bij het Verdrag van 
Maastricht, alsook in de Verklaring van 
Laken, waarin het verband wordt gelegd 
tussen een transparanter 
besluitvormingsproces en betere toegang 
van het publiek tot informatie als bedoeld 
in artikel 255 van het EG-Verdrag, dat op 
zijn beurt de democratische natuur van de 
instellingen en het vertrouwen van het 
publiek in het bestuur bevestigt.

Or. en

Amendement 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 1, tweede alinea, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
vindt het begrip "openheid" zijn 
verankering: het Verdrag markeert een 
nieuwe etappe in het proces van 
totstandbrenging van een steeds hechter 
verbond tussen de volkeren van Europa, 
waarin de besluiten in zo groot mogelijke 
openheid en zo dicht mogelijk bij de burger 
worden genomen.

(2) In artikel 1, tweede alinea, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
vindt het begrip "openheid" zijn 
verankering: het Verdrag markeert een 
nieuwe etappe in het proces van 
totstandbrenging van een steeds hechter 
verbond tussen de volkeren van Europa, 
waarin de besluiten in zo groot mogelijke 
openheid en zo dicht mogelijk bij de burger 
worden genomen. Indien toepasselijk 
moeten de beste beschikbare middelen 
worden ingezet om het beginsel van 
openheid in praktijk te brengen en daarbij 
een grotere mate van legitimiteit, 
effectiviteit en verantwoordingsplicht ten 
opzichte van de burgers te verwezenlijken 
en de grondrechten, de democratie en de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid te eerbiedigen.

Or. en

Amendement 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is van toepassing op 
alle bij een instelling berustende 
documenten, namelijk documenten die 
door de instelling zijn opgesteld of 
ontvangen en zich in haar bezit bevinden, 
en die betrekking hebben op een materie 
die verband houdt met beleidsmaatregelen, 
acties en besluiten die tot de bevoegdheid 
van de instelling behoren, op alle 
werkterreinen van de Europese Unie.

2. Deze verordening is van toepassing op 
alle bij een instelling berustende 
documenten, namelijk documenten die 
door de instelling zijn opgesteld of 
ontvangen en zich in haar bezit bevinden, 
en die betrekking hebben op een materie 
die verband houdt met beleidsmaatregelen, 
acties, onderzoeken en besluiten die tot de 
bevoegdheid van de instelling behoren, op 
alle werkterreinen van de Europese Unie.

Or. en
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Amendement 20
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is van toepassing op 
alle bij een instelling berustende 
documenten, namelijk documenten die 
door de instelling zijn opgesteld of 
ontvangen en zich in haar bezit bevinden, 
en die betrekking hebben op een materie 
die verband houdt met beleidsmaatregelen, 
acties en besluiten die tot de bevoegdheid 
van de instelling behoren, op alle 
werkterreinen van de Europese Unie.

2. Deze verordening is van toepassing op 
alle bij een instelling berustende 
documenten, namelijk documenten die 
door de instelling zijn opgesteld of 
ontvangen en zich in haar bezit bevinden, 
en die betrekking hebben op een materie 
die verband houdt met beleidsmaatregelen, 
acties en besluiten die tot de directe en 
indirecte bevoegdheden en taken van de 
instelling behoren, op alle werkterreinen 
van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de artikelen 4 en 9 
worden documenten voor het publiek 
toegankelijk gemaakt hetzij na een 
schriftelijk verzoek, hetzij direct in 
elektronische vorm, hetzij via een register. 
In het bijzonder worden documenten die in 
het kader van een wetgevingsprocedure 
zijn opgesteld of ontvangen direct 
toegankelijk gemaakt overeenkomstig 
artikel 12.

3. Onverminderd de artikelen 4 en 9 
worden documenten voor het publiek 
toegankelijk gemaakt hetzij na een 
schriftelijk verzoek, hetzij direct in 
elektronische vorm, hetzij via een register.
In het bijzonder worden documenten die in 
het kader van een wetgevingsprocedure 
zijn opgesteld of ontvangen direct 
toegankelijk gemaakt overeenkomstig 
artikel 12. De diverse 
aanvraagformulieren zijn identiek voor 
alle onder deze verordening vallende 
organen en worden naar behoren vertaald 
in alle officiële talen van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Deze verordening is niet van toepassing 
op documenten die aan de rechter worden 
voorgelegd door andere partijen dan de 
instellingen.

5. Deze verordening is niet van toepassing 
op documenten die aan de rechter worden 
voorgelegd door andere partijen dan de 
instellingen, tot het moment waarop het 
onderzoek is afgesloten.

Or. en

Amendement 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Deze verordening doet niet af aan een 
eventueel recht van toegang van het 
publiek tot documenten die bij de 
instellingen berusten, dat voortvloeit uit 
instrumenten van internationaal recht of 
besluiten van de instellingen ter uitvoering 
daarvan.

7. Deze verordening doet niet af aan een 
eventueel recht van ruimere toegang van 
het publiek tot documenten die bij de 
instellingen berusten, dat voortvloeit uit 
instrumenten van internationaal recht of 
besluiten van de instellingen ter uitvoering 
daarvan.

Or. en

Amendement 24
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), die is opgesteld door een 
instelling en formeel aan een of meer 
ontvangers is doorgegeven of anderszins 
is geregistreerd, of is ontvangen door een 
instelling; gegevens in elektronische 
opslag-, verwerkings- en opvraagsystemen 
zijn documenten indien zij met behulp van 
de instrumenten die beschikbaar zijn voor 
het gebruik van het systeem, daaraan 
kunnen worden onttrokken in de vorm 
van een afdruk of in elektronisch 
formaat;

(a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), betreffende een aangelegenheid 
die direct of indirect tot de bevoegdheden 
of taken van de instelling behoort;

Or. en

Amendement 25
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule



PE418.017v01-00 8/13 AM\759245NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De instellingen weigeren de toegang tot 
een document wanneer de openbaarmaking 
ervan zou leiden tot ondermijning van de 
bescherming van het openbaar belang, wat 
betreft:

1. Elke afwijzing van een instelling van 
een verzoek om toegang tot een document 
geschiedt met inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel en is uitsluitend 
gebaseerd op de inhoud en het tijdstip van 
vrijgave van het document; de instelling 
omkleedt die afwijzing met redenen 
wanneer de openbaarmaking van het 
document zou leiden tot ondermijning van 
de bescherming van het openbaar belang, 
wat betreft:

Or. en

Amendement 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het milieu, zoals broedplaatsen van 
zeldzame soorten.

Schrappen

Or. en

Amendement 27
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) documenten over aangelegenheden 
waarover nog geen besluit is genomen;

(a) documenten over aangelegenheden 
waarover nog geen besluit is genomen en 
ten aanzien waarvan de 
transparantieregels in acht zijn genomen;

Or. en
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Amendement 28
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) documenten met standpunten voor 
intern gebruik in het kader van 
beraadslagingen en voorafgaand overleg 
binnen de betrokken instellingen, ook 
nadat het besluit genomen is.

(b) documenten met standpunten voor 
intern gebruik in het kader van 
beraadslagingen en voorafgaand overleg 
binnen de betrokken instellingen, ook 
nadat het besluit genomen is en binnen een 
redelijke termijn.

Or. en

Amendement 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer het gaat om een document van 
een lidstaat, anders dan documenten die 
zijn ingediend in het kader van procedures 
die uitmonden in een wetgevingshandeling 
of een niet-wetgevingshandeling van 
algemene strekking, worden de autoriteiten 
van die lidstaat geraadpleegd. De instelling 
waar het document zich bevindt maakt het 
document openbaar, tenzij de betrokken 
lidstaat redenen aanvoert om dat niet te 
doen en zich daarbij baseert op de in artikel 
4 genoemde uitzonderingen of op 
bepalingen in de nationale wetgeving die
openbaarmaking van het betrokken 
document verhinderen. De instelling 
beoordeelt de gegrondheid van de redenen 
die de betrokken lidstaat aanvoert voor 
zover deze zijn gebaseerd op de 
uitzonderingen die in deze verordening zijn 

2. Wanneer het gaat om een document van 
een lidstaat, anders dan documenten die 
zijn ingediend in het kader van procedures 
die uitmonden in een wetgevingshandeling 
of een niet-wetgevingshandeling van 
algemene strekking, dan wel om een 
document dat informatie bevat welke aan 
de Commissie is verstrekt, worden de 
autoriteiten van die lidstaat geraadpleegd. 
De instelling waar het document zich 
bevindt maakt het document openbaar, 
tenzij de betrokken lidstaat redenen 
aanvoert om dat niet te doen en zich 
daarbij baseert op de in artikel 4 genoemde 
uitzonderingen of op bepalingen in de 
nationale wetgeving die openbaarmaking 
van het betrokken document verhinderen.
De instelling beoordeelt de gegrondheid 
van die redenen die de betrokken lidstaat 
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vastgelegd. aanvoert, met name wanneer deze zijn 
gebaseerd op de uitzonderingen die in deze 
verordening zijn vastgelegd.

Or. en

Amendement 30
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In geval van volledige of gedeeltelijke 
afwijzing kan de verzoeker binnen vijftien 
werkdagen na ontvangst van het antwoord 
van de instelling een confirmatief verzoek 
indienen, welk verzoek ertoe strekt de 
instelling haar standpunt te doen herzien.

3. In geval van volledige of gedeeltelijke 
afwijzing, indien de verzoeker in twijfel 
trekt of met openbaarmaking werkelijk 
bepaalde belangen worden geschaad en/of 
aanvoert dat een hoger openbaar belang 
openbaarmaking gebiedt, kan de 
verzoeker de Europese ombudsman 
verzoeken om diens onafhankelijke en 
objectieve visie op de vraag of er belangen 
zouden worden geschonden en/of of er 
sprake is van hoger openbaar belang.
Indien de betrokken instelling, nadat de 
ombudsman advies heeft uitgebracht, 
vasthoudt aan haar volledige of 
gedeeltelijke afwijzing, kan de verzoeker 
binnen vijftien werkdagen na ontvangst 
van het antwoord van de instelling een 
confirmatief verzoek indienen, welk 
verzoek ertoe strekt de instelling haar 
standpunt te doen herzien; de instelling 
antwoordt binnen vijftien dagen of zij het 
verzoek aanvaardt of afwijst.

Or. en
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Amendement 31
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De documenten worden geleverd in een 
bestaande versie en een bestaand formaat 
(inbegrepen in elektronische vorm of in 
een alternatieve vorm, zoals braille, 
grootgedrukt of op band), ten volle 
rekening houdend met de door de 
aanvrager te kennen gegeven voorkeur.

3. De documenten worden geleverd in een 
bestaande versie en een bestaand formaat 
(inbegrepen in elektronische vorm of in 
een alternatieve vorm, zoals braille, 
grootgedrukt of op band en in een van de 
officiële talen van de Europese Unie), ten 
volle rekening houdend met de door de 
aanvrager te kennen gegeven voorkeur. De 
toegang tot documenten mag niet worden 
belemmerd door in de IT-omgeving van 
de instelling gebruikte software of 
besturingssystemen.

Or. en

Amendement 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Documenten die zijn opgesteld of 
ontvangen in de loop van procedures tot 
aanneming van EU-
wetgevingshandelingen of niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking, worden,  met inachtneming van 
de artikelen 4 en 9, rechtstreeks 
toegankelijk gemaakt voor het publiek .

1. De instellingen maken documenten 
zoveel mogelijk rechtstreeks toegankelijk 
voor het publiek, in elektronische vorm of 
via een register, overeenkomstig de regels 
van de betrokken instelling.

Or. en
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Amendement 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk op ... publiceert de 
Commissie een verslag over de toepassing 
van deze verordening en doet zij 
aanbevelingen die, indien noodzakelijk, 
ook voorstellen bevatten voor de 
herziening van deze verordening en voor 
een actieprogramma van door de 
instellingen te treffen maatregelen.

Or. en

Amendement 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien mogelijk worden  andere
documenten, met name documenten die 
verband houden met de ontwikkeling van 
beleid of strategie, rechtstreeks 
toegankelijk gemaakt in elektronische 
vorm .

2. Documenten die zijn opgesteld of 
ontvangen in de loop van procedures tot 
aanneming van EU-
wetgevingshandelingen of niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking, worden, met inachtneming van 
de artikelen 4 en 9, rechtstreeks 
toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Or. en

Amendement 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke instelling bepaalt in haar 
reglement van orde welke andere 
categorieën documenten rechtstreeks 
toegankelijk zijn voor het publiek.

4. De instellingen ontwikkelen een
gemeenschappelijke interface voor hun 
documentenregisters, en zorgen met name 
voor een gemeenschappelijk toegangspunt 
dat rechtstreeks toegang verschaft tot 
documenten die worden opgesteld of 
ontvangen in het kader van procedures 
voor de vaststelling van EU-
wetgevingshandelingen of niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking.

Or. en
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