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Amendmentul 17
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendmentul

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
consacră noțiunea de transparență în 
articolul 1 al doilea paragraf, în 
conformitate cu care tratatul marchează o 
nouă etapă în procesul de creare a unei 
uniuni din ce în ce mai strânse între 
popoarele Europei, în care deciziile sunt 
luate în modul cel mai transparent posibil 
și cât mai aproape posibil de cetățean.

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
consacră noțiunea de transparență în 
articolul 1 al doilea paragraf, în 
conformitate cu care tratatul marchează o 
nouă etapă în procesul de creare a unei 
uniuni din ce în ce mai strânse între 
popoarele Europei, în care deciziile sunt 
luate în modul cel mai transparent posibil 
și cât mai aproape posibil de cetățean.
Acest fapt este reafirmat în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și în Declarația 17 anexată 
Tratatului de la Maastricht, precum și în 
Declarația de la Laeken, care au făcut 
legătura între o mai mare transparență a 
procesului decizional și un acces mai bun 
al publicului la informații, după cum este 
prevăzut în articolul 225 al tratatului CE, 
care confirmă la rândul săi natura 
democratică a instituțiilor și încrederea 
publicului în administrație;

Or. en

Amendmentul 18
Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendmentul

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
consacră noțiunea de transparență în 
articolul 1 al doilea paragraf, în 
conformitate cu care tratatul marchează o 
nouă etapă în procesul de creare a unei 
uniuni din ce în ce mai strânse între 
popoarele Europei, în care deciziile sunt 
luate în modul cel mai transparent posibil 
și cât mai aproape posibil de cetățean.

(2) Tratatul privind Uniunea Europeană 
consacră noțiunea de transparență în 
articolul 1 al doilea paragraf, în 
conformitate cu care tratatul marchează o 
nouă etapă în procesul de creare a unei 
uniuni din ce în ce mai strânse între 
popoarele Europei, în care deciziile sunt 
luate în modul cel mai transparent posibil 
și cât mai aproape posibil de cetățean.
Dacă este cazul, trebuie folosite cele mai 
bune resurse disponibile pentru a pune în 
practică principiul deschiderii, obținându-
se astfel o legitimitate, eficiență și 
responsabilitate mai mari, respectându-se 
totodată drepturile fundamentale, 
democrația și principiile subsidiarității și 
proporționalității;

Or. en

Amendmentul19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendmentul

2. Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deținute de o instituție, și 
anume  întocmite sau primite de către 
aceasta și aflate în posesia acesteia, privind 
un subiect referitor la politicile, activitățile 
și deciziile care țin de sfera de 
responsabilitate a instituției respective  în 
toate domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene.

2. Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deținute de o instituție, și 
anume  întocmite sau primite de către 
aceasta și aflate în posesia acesteia, privind 
un subiect referitor la politicile, activitățile, 
investigațiile și deciziile care țin de sfera 
de responsabilitate a instituției respective
în toate domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene.

Or. en
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Amendmentul 20
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendmentul

2. Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deținute de o instituție, și 
anume  întocmite sau primite de către 
aceasta și aflate în posesia acesteia, privind 
un subiect referitor la politicile, activitățile 
și deciziile care țin de sfera de 
responsabilitate a instituției respective  în 
toate domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene.

2. Prezentul regulament se aplică tuturor 
documentelor deținute de o instituție, și 
anume  întocmite sau primite de către 
aceasta și aflate în posesia acesteia, privind 
un subiect referitor la politicile, activitățile 
și deciziile care țin de sfera de 
responsabilitate și competență, directe și 
indirecte, a instituției respective  în toate 
domeniile de activitate ale Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendmentul21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendmentul

3. Fără a aduce atingere articolelor 4 și 9, 
documentele devin accesibile publicului fie 
printr-o cerere scrisă, fie direct, în formă 
electronică, sau prin intermediul unui 
registru. În special, documentele întocmite 
sau primite în cadrul unei proceduri 
legislative devin direct accesibile în 
conformitate cu articolul 12.

3. Fără a aduce atingere articolelor 4 și 9, 
documentele devin accesibile publicului fie 
printr-o cerere scrisă, fie direct, în formă 
electronică, sau prin intermediul unui 
registru. În special, documentele întocmite 
sau primite în cadrul unei proceduri 
legislative devin direct accesibile în 
conformitate cu articolul 12. Diferitele 
forme de aplicare sunt identice pentru 
toate organismele care cad sub incidența 
acestui regulament și se traduc în mod 
corespunzător în toate limbile oficiale ale 
UE;

Or. en
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Amendmentul22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendament

5. Prezentul regulament nu se aplică 
documentelor înaintate instanțelor de către 
părți, altele decât instituțiile.

5. Prezentul regulament nu se aplică 
documentelor înaintate instanțelor de către 
părți, altele decât instituțiile, până în 
momentul încheierii anchetei.

Or. en

Amendmentul23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendmentul

7. Prezentul regulament nu aduce atingere 
dreptului de acces al publicului la 
documentele deținute de instituții, care 
decurge, eventual, din instrumentele de 
drept internațional sau din actele adoptate 
de instituții de punere în aplicare a acestor 
instrumente.

7. Prezentul regulament nu aduce atingere 
dreptului de acces mai larg al publicului la 
documentele deținute de instituții, care 
decurge, eventual, din instrumentele de 
drept internațional sau din actele adoptate 
de instituții de punere în aplicare a acestor 
instrumente.

Or. en

Amendmentul 24
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendmentul

(a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 

(a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 
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înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală) redactat de către o instituție 
și transmis în mod oficial la unul sau mai 
mulți destinatari, înregistrat sau primit de 
către o instituție în alt mod; datele 
existente în sistemele de stocare, 
procesare și recuperare electronică 
reprezintă documente dacă pot fi extrase 
sub formă de imprimat sau copie 
electronică, folosind instrumentele 
disponibile de exploatare a sistemului;

înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală) privind un subiect care ține 
de sfera de responsabilitate directă sau 
indirectă a  instituției sau de competența 
acesteia;

Or. en

Amendmentul 25
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendmentul

1. Instituțiile resping cererile de acces la 
un document în cazul în care divulgarea 
conținutului ar putea aduce atingere 
protecției interesului public, în ceea ce 
privește:

Orice refuz de acces la un document ține 
cont de principiul proporționalității și se 
bazează exclusiv pe conținutul și 
programarea difuzării documentului; 
Instituțiile justifică un asemenea refuz în 
cazul în care divulgarea conținutului ar 
putea aduce atingere protecției interesului 
public, în ceea ce privește:

Or. en

Amendmentul 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposal for a regulation
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendmentul

(e) mediul, precum zonele de reproducere 
a speciilor rare.

eliminat
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Amendmentul 27
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendmentul

(a) documente referitoare la o chestiune în 
care nu s-a luat încă o decizie;

(a) documente referitoare la o chestiune în 
care nu s-a luat încă o decizie și se 
respectă normele referitoare la 
transparență;

Or. en

Amendmentul 28
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendmentul

(b) documentele conținând avize destinate 
uzului intern în cadrul deliberărilor și al 
consultărilor preliminare în cadrul 
instituțiilor în cauză, chiar și după luarea 
deciziei.

(b) documentele  conținând avize destinate 
uzului intern în cadrul deliberărilor și al 
consultărilor preliminare în cadrul 
instituțiilor în cauză, chiar și după luarea 
deciziei și într-un interval de timp 
rezonabil.

Or. en

Amendmentul 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendmentul

2. În cazul în care o cerere de acces 
privește un document care provine de la un 
stat membru, document diferit de cele 
transmise în cadrul procedurilor care duc la 
un act legislativ sau la un alt act decât 
legislativ, cu caracter general, se consultă 
autoritățile statului membru. Instituția care 
deține documentul îl va divulga, cu 
excepția cazului în care statul membru 
prezintă motive pentru nedivulgarea 
acestuia, în temeiul excepțiilor menționate 
la articolul 4 sau în temeiul dispozițiilor 
specifice din propria legislație care 
împiedică divulgarea documentului în 
cauză. Instituția evaluează pertinența 
motivelor prezentate de statul membru în 
măsura în care acestea se bazează pe 
excepțiile prevăzute în prezentul 
regulament.

2. În cazul în care o cerere de acces 
privește un document care provine de la un 
stat membru, document diferit de cele 
transmise în cadrul procedurilor care duc la 
un act legislativ sau la un alt act decât 
legislativ, cu caracter general sau un 
document care conține informații 
furnizate de către Comisie, se consultă 
autoritățile statului membru. Instituția care 
deține documentul îl va divulga, cu 
excepția cazului în care statul membru 
prezintă motive pentru nedivulgarea 
acestuia, în temeiul excepțiilor menționate 
la articolul 4 sau în temeiul dispozițiilor 
specifice din propria legislație care 
împiedică divulgarea documentului în 
cauză. Instituția evaluează pertinența unor 
asemenea motive prezentate de statul 
membru, în mod special când acestea se 
bazează pe excepțiile prevăzute în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendmentul 30
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendmentul

3. În cazul respingerii totale sau parțiale a 
cererii, solicitantul poate adresa, în termen 
de 15 zile lucrătoare de la primirea 
răspunsului din partea instituției, o cerere 
de confirmare prin care solicită ca instituția 
să-și revizuiască poziția.

3. În cazul respingerii totale sau parțiale a 
cererii, atunci când solicitantul pune la 
îndoială prejudiciul adus și/sau susține că 
un interes presupus superior justifică 
divulgarea, acesta poate solicita 
Ombudsmanului European să își exprime 
opinia independentă și obiectivă cu privire 
la lezare și /sau interesul public superior.
Dacă, în urma exprimării avizului 
Ombudsmanului European, instituția 
confirmă respingerea totală sau parțială a 
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cererii, solicitantul poate adresa, în termen 
de 15 zile lucrătoare de la primirea 
răspunsului din partea instituției, o cerere 
de confirmare prin care solicită ca instituția 
să-și revizuiască poziția, la care instituția 
respectivă trebuie să răspundă în termen 
de 15 zile, acceptând sau respingând 
cererea.

Or. eenen

Amendmentul 31
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendmentul

3. Documentele se furnizează într-o 
versiune și o formă care există deja 
(inclusiv varianta electronică sau sub altă 
formă: scriere Braille, caractere mărite sau 
înregistrare pe bandă magnetică), ținând 
seama pe deplin de preferința 
solicitantului.

3. Documentele se furnizează într-o 
versiune și o formă care există deja 
(inclusiv varianta electronică sau sub altă 
formă: scriere Braille, caractere mărite sau 
înregistrare pe bandă magnetică și în una 
din limbile oficiale ale UE)), ținând seama 
pe deplin de preferința solicitantului. 
Accesul la documente nu este limitat de 
niciun program sau sistem de operare 
utilizat în mediul informatic din cadrul 
instituțiilor.

Or. en

Amendmentul 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendmentul

1. Documentele întocmite sau primite în 
cadrul procedurilor de adoptare a actelor 

1. În măsura posibilului, instituțiile pun 
la dispoziția directă a publicului 
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comunitare legislative sau altele decât 
legislative, cu caracter general devin
direct accesibile publicului, sub rezerva 
articolelor 4 și 9.

documentele, în format electronic sau 
prin intermediul unui registru, în 
conformitate cu normele în vigoare în 
cadrul instituției în cauză.

Or. en

Amendmentul 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendmentul

1a. Cel târziu până la .. .. …, Comisia 
publică un raport privind punerea în 
aplicare a principiilor prezentului 
regulament și face recomandări, inclusiv, 
dacă este cazul, propuneri de revizuire a 
prezentului regulament, care sunt 
necesare în urma modificării situației 
curente, și un program de acțiune 
conținând măsuri pe care instituțiile să le 
adopte.

Or. en

Amendmentul 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendmentul

2. Celelalte documente, în special 
documentele privind evoluția politicilor 
publice sau a strategiilor, devin, în 
măsura posibilului, direct accesibile în 
formă electronică.

2. În mod deosebit, documentele întocmite 
sau primite în cadrul procedurilor de 
adoptare a actelor comunitare legislative 
sau altele decât legislative, cu caracter 
general devin direct accesibile publicului, 
sub rezerva articolelor 4 și 9.
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Or. en

Amendmentul 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendmentul

4. Fiecare instituție definește în propriul 
regulament de procedură celelalte
documente care sunt direct accesibile 
publicului.

4. Instituțiile stabilesc o interfață comună 
pentru registrele lor de documente și, în 
special, asigură un punct unic de acces 
pentru accesarea directă a documentelor 
întocmite sau primite în cadrul 
procedurilor de adoptare a actelor 
legislative sau a actelor nelegislative cu 
aplicare generală ale Uniunii Europene.

Or. en
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