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Poprawka 17
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 1 akapit drugi Traktatu o Unii 
Europejskiej stawia się na pierwszym 
miejscu koncepcję otwartości, 
stwierdzając, że Traktat wyznacza nowy 
etap w procesie tworzenia coraz 
ściślejszego związku między narodami
Europy, w których decyzje podejmowane 
są z możliwie najwyższym poszanowaniem 
zasady otwartości i jak najbliżej obywateli.

(2) W art. 1 akapit drugi Traktatu o Unii 
Europejskiej stawia się na pierwszym 
miejscu koncepcję otwartości, 
stwierdzając, że Traktat wyznacza nowy 
etap w procesie tworzenia coraz 
ściślejszego związku między narodami 
Europy, w których decyzje podejmowane 
są z możliwie najwyższym poszanowaniem 
zasady otwartości i jak najbliżej obywateli. 
Znalazło to potwierdzenie w art. 42 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej i 
deklaracji nr 17 załączonej do Traktatu z 
Maastricht oraz deklaracji z Laeken, które 
powiązały lepszą przejrzystość procesu 
decyzyjnego z lepszym dostępem 
publicznym do informacji przewidzianym 
w art. 255 Traktatu WE, co z kolei 
stanowi potwierdzenie demokratycznego 
charakteru instytucji oraz zaufania 
społecznego do administracji.

Or. en

Poprawka 18
Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 1 akapit drugi Traktatu o Unii 
Europejskiej stawia się na pierwszym 
miejscu koncepcję otwartości, 
stwierdzając, że Traktat wyznacza nowy 
etap w procesie tworzenia coraz 
ściślejszego związku między narodami 
Europy, w których decyzje podejmowane 
są z możliwie najwyższym poszanowaniem 
zasady otwartości i jak najbliżej obywateli.

(2) W art. 1 akapit drugi Traktatu o Unii 
Europejskiej stawia się na pierwszym 
miejscu koncepcję otwartości, 
stwierdzając, że Traktat wyznacza nowy 
etap w procesie tworzenia coraz 
ściślejszego związku między narodami 
Europy, w których decyzje podejmowane 
są z możliwie najwyższym poszanowaniem 
zasady otwartości i jak najbliżej obywateli.
W stosownych przypadkach najlepsze z 
dostępnych środków należy przeznaczyć 
na stosowanie w praktyce zasady 
otwartości, co pozwoli osiągnąć lepszą 
legitymizację, skuteczność oraz 
odpowiedzialność wobec obywateli, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
podstawowych, demokracji i zasad 
pomocniczości oraz proporcjonalności.

Or. en

Poprawka19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich dokumentów przechowywanych 
przez instytucje, mianowicie dokumentów 
sporządzanych lub otrzymywanych przez 
nie i pozostających w ich posiadaniu 
dotyczących kwestii związanych z 
obszarami polityki, działalnością i 
decyzjami należącymi do ich zakresu 
odpowiedzialności, we wszystkich 
obszarach działalności Unii Europejskiej.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich dokumentów przechowywanych 
przez instytucje, mianowicie dokumentów 
sporządzanych lub otrzymywanych przez 
nie i pozostających w ich posiadaniu 
dotyczących kwestii związanych z 
obszarami polityki, działalnością, 
postępowaniami wyjaśniającymi i 
decyzjami należącymi do ich zakresu 
odpowiedzialności, we wszystkich 
obszarach działalności Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 20
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich dokumentów przechowywanych 
przez instytucje, mianowicie dokumentów 
sporządzanych lub otrzymywanych przez 
nie i pozostających w ich posiadaniu 
dotyczących kwestii związanych z 
obszarami polityki, działalnością i 
decyzjami należącymi do ich zakresu 
odpowiedzialności, we wszystkich 
obszarach działalności Unii Europejskiej.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich dokumentów przechowywanych 
przez instytucje, mianowicie dokumentów 
sporządzanych lub otrzymywanych przez 
nie i pozostających w ich posiadaniu 
dotyczących kwestii związanych z 
obszarami polityki, działalnością i 
decyzjami należącymi do ich zakresu 
bezpośredniej i pośredniej 
odpowiedzialności oraz kompetencji, we 
wszystkich obszarach działalności Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla art. 4 i 9, dokumenty 
zostają udostępnione publicznie po 
otrzymaniu pisemnego wniosku lub 
bezpośrednio w formie elektronicznej lub 
poprzez rejestr. W szczególności 
dokumenty sporządzone lub otrzymane w 
trybie procedury prawodawczej zostają 
bezpośrednio udostępnione zgodnie z art. 
12.

3. Bez uszczerbku dla art. 4 i 9, dokumenty 
zostają udostępnione publicznie po 
otrzymaniu pisemnego wniosku lub 
bezpośrednio w formie elektronicznej lub 
poprzez rejestr. W szczególności 
dokumenty sporządzone lub otrzymane w 
trybie procedury prawodawczej zostają 
bezpośrednio udostępnione zgodnie z 
art. 12. Różne formularze zgłoszeniowe 
mają identyczną postać dla wszystkich 
organów objętych niniejszym 
rozporządzeniem i zostaną z należytą 
starannością przetłumaczone na wszystkie 
języki urzędowe UE.

Or. en
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Poprawka22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do dokumentów przedłożonych sądom 
przez strony nie będące instytucjami.

5. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do dokumentów przedłożonych sądom 
przez strony nie będące instytucjami do 
momentu zakończenia postępowania 
wyjaśniającego.

Or. en

Poprawka23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw publicznego dostępu do dokumentów 
przechowywanych przez instytucje, które 
mogą wynikać z instrumentów prawa 
międzynarodowego czy aktów instytucji 
wprowadzających je w życie.

7. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw szerszego publicznego dostępu do 
dokumentów przechowywanych przez 
instytucje, które mogą wynikać z 
instrumentów prawa międzynarodowego 
czy aktów instytucji wprowadzających je 
w życie.

Or. en

Poprawka 24
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze, 
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako nagranie dźwiękowe, wizualne 
czy audiowizualne) sporządzone przez 

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze, 
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako nagranie dźwiękowe, wizualne 
czy audiowizualne) dotyczące sprawy 
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instytucję lub formalnie przekazane 
jednemu lub większej liczbie odbiorców 
lub w inny sposób zarejestrowane lub 
otrzymane przez instytucję; dane zawarte 
w elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania i 
pobierania danych stanowią dokumenty, 
jeżeli można je pobrać w formie wydruku 
lub kopii elektronicznej z wykorzystaniem 
dostępnych narzędzi eksploatacji systemu;

wchodzącej w bezpośredni lub pośredni 
zakres odpowiedzialności lub kompetencji 
instytucji;

Or. en

Poprawka 25
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje odmawiają dostępu do 
dokumentu, jeśli ujawnienie go
naruszyłoby ochronę: interesu publicznego 
w odniesieniu do:

1. Wszelka odmowa udzielenia przez
instytucje dostępu do dokumentu 
uwzględnia zasadę proporcjonalności 
i opiera się wyłącznie na treści i 
określonym terminie udostępnienia 
dokumentu; instytucja dostarcza 
uzasadnienie takiej odmowy, jeśli 
ujawnienie dokumentu naruszyłoby 
ochronę interesu publicznego w 
odniesieniu do:

Or. en

Poprawka 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środowiska naturalnego, na przykład 
miejsc rozrodu rzadko występujących 
gatunków.

skreślona
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Poprawka 27
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokumenty dotyczące spraw, w których 
nie wydano jeszcze decyzji;

a) dokumenty dotyczące spraw, w których 
nie wydano jeszcze decyzji oraz wobec 
których są przestrzegane zasady 
przejrzystości;

Or. en

Poprawka 28
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokumenty zawierające opinie do 
wykorzystania wewnętrznego jako część 
rozważań i konsultacji wstępnych w 
obrębie odnośnej instytucji nawet po 
podjęciu decyzji, .

b) dokumenty  zawierające opinie do 
wykorzystania wewnętrznego jako część 
rozważań i konsultacji wstępnych w 
obrębie odnośnej instytucji nawet po 
podjęciu decyzji oraz w rozsądnym 
terminie.

Or. en

Poprawka 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli wniosek dotyczy dokumentu 
pochodzącego z państwa członkowskiego, 
nie należącego do dokumentów 

2. Jeżeli wniosek dotyczy dokumentu 
pochodzącego z państwa członkowskiego, 
nie należącego do dokumentów 
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przekazanych w ramach procedur 
prowadzących do przyjęcia aktu 
legislacyjnego lub powszechnie 
obowiązującego aktu nielegislacyjnego, 
konsultowane są organy tego państwa 
członkowskiego. Instytucja posiadająca 
dokument ujawnia go, chyba że dane 
państwo członkowskie uzasadni 
konieczność nieujawniania go, ze względu 
na wyjątki, o których mowa w art. 4 lub 
szczegółowe przepisy w swoim 
ustawodawstwie, zakazujące ujawnienia 
tego dokumentu. Instytucja ocenia 
słuszność uzasadnienia podanego przez 
państwo członkowskie, w zakresie w jakim
opiera się ono na wyjątkach ustanowionych 
w niniejszym rozporządzeniu.

przekazanych w ramach procedur 
prowadzących do przyjęcia aktu 
legislacyjnego lub powszechnie 
obowiązującego aktu nielegislacyjnego, 
bądź też dokumentu zawierającego 
informacje przekazane Komisji, 
konsultowane są organy tego państwa 
członkowskiego. Instytucja posiadająca 
dokument ujawnia go, chyba że dane 
państwo członkowskie uzasadni 
konieczność nieujawniania go, ze względu 
na wyjątki, o których mowa w art. 4 lub 
szczegółowe przepisy w swoim 
ustawodawstwie, zakazujące ujawnienia 
tego dokumentu. Instytucja ocenia 
słuszność takiego uzasadnienia podanego 
przez państwo członkowskie, szczególnie 
jeżeli opiera się ono na wyjątkach 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 30
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku całkowitej lub częściowej 
odmowy, wnioskodawca może w ciągu 15 
dni roboczych od daty otrzymania 
odpowiedzi od instytucji złożyć wniosek 
potwierdzający, w którym zwraca się do 
instytucji o ponowne rozpatrzenie jej 
decyzji.

3. W przypadku całkowitej lub częściowej 
odmowy, jeżeli wnioskodawca 
kwestionuje realność rzekomej 
szkodliwości dla interesów lub utrzymuje, 
że za ujawnieniem przemawia nadrzędny 
interes, wnioskodawca może wezwać 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich do wyrażenia niezależnej i 
obiektywnej opinii dotyczącej szkodliwości 
lub nadrzędnego interesu. Jeżeli po 
wydaniu opinii przez Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich instytucja 
utrzymuje całkowitą lub częściową 
odmowę, wnioskodawca może w ciągu 15 
dni roboczych od daty otrzymania 
odpowiedzi od instytucji złożyć wniosek 
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potwierdzający, w którym zwraca się do 
instytucji o ponowne rozpatrzenie jej 
decyzji, na który instytucja ma obowiązek 
odpowiedzieć w ciągu 15 dni – przyjmując 
lub odrzucając wniosek.

Or. en

Poprawka 31
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokumenty dostarczane są w istniejącej 
wersji i formacie (także w formacie 
elektronicznym lub alternatywnym, jak 
pismo Braille'a. duży druk lub taśma) z 
pełnym poszanowaniem preferencji 
wnioskodawcy.

3. Dokumenty dostarczane są w istniejącej 
wersji i formacie (także w formacie 
elektronicznym lub alternatywnym, jak 
pismo Braille'a. duży druk lub taśma w 
jednym z języków urzędowych UE) z 
pełnym poszanowaniem preferencji 
wnioskodawcy. Dostępu do dokumentów 
nie ogranicza oprogramowanie ani system 
operacyjny wykorzystywany w środowisku 
informatycznym instytucji.

Or. en

Poprawka 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokumenty sporządzone lub otrzymane 
w związku z procedurami dotyczącymi 
przyjęcia aktów legislacyjnych UE, lub 
powszechnie obowiązujących aktów 
nielegislacyjnych, są udostępniane
bezpośrednio, z zastrzeżeniem art. 4 i 9.

1. Instytucja udostępnia bezpośrednio w 
najszerszym możliwym zakresie 
dokumenty w formie elektronicznej lub za 
pośrednictwem rejestru publicznego, 
zgodnie z odnośnymi przepisami 
instytucji.

Or. en
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Poprawka 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Najpóźniej do  .. .. ...., Komisja 
opublikuje sprawozdanie w sprawie 
wdrażania niniejszego rozporządzenia 
oraz przedstawi zalecenia, w tym w razie 
potrzeby wszelkie propozycje dotyczące 
zmian do niniejszego rozporządzenia 
niezbędnych ze względu na zmianę 
obecnej sytuacji oraz ze względu na 
zmiany w programie działań, które mają 
podjąć instytucje.

Or. en

Poprawka 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli to możliwe, inne dokumenty, w 
szczególności dokumenty odnoszące się do 
opracowania polityki lub strategii, są 
udostępniane bezpośrednio, w formie 
elektronicznej.

2. Zwłaszcza dokumenty sporządzone lub 
otrzymane w związku z procedurami 
dotyczącymi przyjęcia aktów 
legislacyjnych UE lub powszechnie 
obowiązujących aktów nielegislacyjnych 
są udostępniane bezpośrednio, z 
zastrzeżeniem  art. 4 i 9.

Or. en
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Poprawka 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każda instytucja określa w swoim 
regulaminie wewnętrznym, jakie inne 
kategorie dokumentów są bezpośrednio 
dostępne publicznie.

4. Instytucje wprowadzają wspólny 
interfejs dla rejestrów dokumentów, a w 
szczególności zapewniają jeden punkt 
dostępu dla bezpośredniego dostępu do 
dokumentów sporządzonych lub 
otrzymanych w związku z procedurami 
dotyczącymi przyjęcia aktów 
legislacyjnych UE lub powszechnie 
obowiązujących aktów nielegislacyjnych

Or. en


	759245pl.doc

