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Ändringsförslag 17
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 1 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionen stadfästs principen om 
öppenhet genom att det anges att fördraget 
markerar en ny fas i processen för att skapa 
en allt fastare sammanslutning mellan de 
europeiska folken, där besluten ska fattas 
så öppet och så nära medborgarna som 
möjligt.

(2) I artikel 1 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionen stadfästs principen om 
öppenhet genom att det anges att fördraget 
markerar en ny fas i processen för att skapa 
en allt fastare sammanslutning mellan de 
europeiska folken, där besluten ska fattas 
så öppet och så nära medborgarna som 
möjligt. Detta bekräftas i artikel 42 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och i 
förklaring nr 17 som fogats till 
Maastrichtfördraget samt i 
Laekenförklaringen, som kopplade ihop 
en ökad insyn i beslutsprocessen med en 
förbättrad tillgång för allmänheten till 
information i enlighet med artikel 255 i 
EG-fördraget, som i sin tur bekräftar 
institutionernas demokratiska karaktär 
och allmänhetens förtroende för 
förvaltningen.

Or. en

Ändringsförslag 18
Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 1 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionen stadfästs principen om 
öppenhet genom att det anges att fördraget 
markerar en ny fas i processen för att skapa 
en allt fastare sammanslutning mellan de 
europeiska folken, där besluten ska fattas 
så öppet och så nära medborgarna som 
möjligt.

(2) I artikel 1 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionen stadfästs principen om 
öppenhet genom att det anges att fördraget 
markerar en ny fas i processen för att skapa 
en allt fastare sammanslutning mellan de 
europeiska folken, där besluten ska fattas 
så öppet och så nära medborgarna som 
möjligt. När så är möjligt bör bästa 
tillgängliga resurser användas för att 
omsätta öppenhetsprincipen i praktiken 
och därigenom uppnå en större legitimitet 
och effektivitet och bättre möjligheter för 
medborgarna att utkräva ansvar samtidigt 
som de grundläggande rättigheterna, 
demokratin och subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna respekteras. 

Or. en

Ändringsförslag 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas på alla 
handlingar som finns hos en institution, det 
vill säga handlingar som upprättats eller 
mottagits och som innehas av institutionen 
som har samband med den policy, de 
åtgärder och de beslut som omfattas av 
institutionens ansvarsområde, inom 
samtliga Europeiska unionens 
verksamhetsområden.

2. Denna förordning ska tillämpas på alla 
handlingar som finns hos en institution, det 
vill säga handlingar som upprättats eller 
mottagits och som innehas av institutionen 
som har samband med den policy, de 
åtgärder, de utredningar och de beslut som 
omfattas av institutionens ansvarsområde, 
inom samtliga Europeiska unionens 
verksamhetsområden.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas på alla 
handlingar som finns hos en institution, det 
vill säga handlingar som upprättats eller 
mottagits och som innehas av institutionen 
som har samband med den policy, de 
åtgärder och de beslut som omfattas av 
institutionens ansvarsområde, inom 
samtliga Europeiska unionens 
verksamhetsområden.

2. Denna förordning ska tillämpas på alla 
handlingar som finns hos en institution, det 
vill säga handlingar som upprättats eller 
mottagits och som innehas av institutionen 
som har samband med den policy, de 
åtgärder och de beslut som direkt eller 
indirekt omfattas av institutionens 
ansvars- och kompetensområde, inom 
samtliga Europeiska unionens 
verksamhetsområden.

Or. en

Ändringsförslag 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 4 och 9 ska handlingar göras 
tillgängliga antingen efter en skriftlig 
ansökan eller direkt i elektronisk form eller 
genom ett register. Särskilt handlingar som 
upprättats eller mottagits under ett 
lagstiftningsförfarande ska göras direkt 
tillgängliga i enlighet med artikel 12.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 4 och 9 ska handlingar göras 
tillgängliga antingen efter en skriftlig 
ansökan eller direkt i elektronisk form eller 
genom ett register. Särskilt handlingar som 
upprättats eller mottagits under ett 
lagstiftningsförfarande ska göras direkt 
tillgängliga i enlighet med artikel 12. De
olika ansökningsblanketterna ska vara 
identiska för alla de organ som omfattas 
av denna förordning och ska i vederbörlig 
ordning översättas till EU:s alla officiella 
språk.

Or. en
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Ändringsförslag 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den här förordningen ska inte tillämpas 
på handlingar som överlämnats till domstol 
av andra parter än institutionerna.

5. Den här förordningen ska inte tillämpas 
på handlingar som överlämnats till domstol 
av andra parter än institutionerna, fram till 
dess att utredningen har avslutats.

Or. en

Ändringsförslag 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Denna förordning ska inte påverka 
allmänhetens rätt till tillgång till handlingar 
som finns hos institutionerna, vilken kan 
följa av folkrättsliga instrument eller av 
rättsakter som institutionerna antagit för att 
genomföra dessa instrument.

7. Denna förordning ska inte påverka 
allmänhetens rätt till ökad tillgång till 
handlingar som finns hos institutionerna, 
vilken kan följa av folkrättsliga instrument 
eller av rättsakter som institutionerna 
antagit för att genomföra dessa instrument.

Or. en

Ändringsförslag 24
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat i 
elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat i 
elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
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upptagningar) som upprättats av en 
institution och formellt överlämnats till en 
eller flera mottagare eller på annat sätt 
diarieförts eller mottagits av en 
institution; elektroniskt lagrade uppgifter, 
system för behandling och återvinning av 
uppgifter är att betrakta som handlingar 
om informationen kan skrivas ut eller 
kopieras elektroniskt med de verktyg som 
finns tillgängliga för att hantera systemet.

upptagningar), när det gäller ett ärende 
som direkt eller indirekt omfattas av 
institutionens ansvars- eller 
kompetensområde.

Or. en

Ändringsförslag 25
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Institutionerna ska vägra att ge tillgång 
till en handling om ett utlämnande skulle 
undergräva skyddet för det allmänna 
samhällsintresset i fråga om

1. Om en institution vägrar att ge tillgång 
till en handling ska den i samband med 
detta beslut ta hänsyn till 
proportionalitetsprincipen och enbart 
utgå från handlingens innehåll och 
tidpunkten för offentliggörandet; 
institutionen ska motivera denna vägran 
att ge tillgång till handlingen om ett 
utlämnande skulle undergräva skyddet för 
det allmänna samhällsintresset i fråga om

Or. en

Ändringsförslag 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) miljön, till exempel sällsynta arters 
häckningsplatser.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 27
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Handlingar som gäller en fråga där 
institutionen inte fattat något beslut.

a) Handlingar som gäller en fråga där 
institutionen inte fattat något beslut och 
där bestämmelserna om öppenhet iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 28
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Handlingar som innehåller yttranden för 
internt bruk och som är en del av 
överläggningar och inledande samråd inom 
den berörda institutionen även efter det att 
beslutet fattats.

b) Handlingar som innehåller yttranden för 
internt bruk och som är en del av 
överläggningar och inledande samråd inom 
den berörda institutionen även efter det att 
beslutet fattats och inom en rimlig 
tidsfrist.

Or. en

Ändringsförslag 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samråd ska hållas med den berörda 2. Samråd ska hållas med den berörda 
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medlemsstaten om ansökan avser sådana 
handlingar från en medlemsstat som inte 
överlämnats i samband med beredningen 
av en rättsakt eller av icke-
lagstiftningsakter med allmän räckvidd.
Den institution som har handlingen i sin 
besittning ska lämna ut den, om inte den 
berörda medlemsstaten motsätter sig detta 
med stöd i undantagen i artikel 4 eller 
särskilda nationella bestämmelser som 
hindrar utlämning. Institutionen ska 
bedöma rimligheten i de skäl som 
medlemsstaten anger om dessa grundar sig 
på undantagen i den här förordningen.

medlemsstaten om ansökan avser sådana 
handlingar från en medlemsstat som inte 
överlämnats i samband med beredningen 
av en rättsakt eller av en icke-
lagstiftningsakt med allmän räckvidd eller 
en handling med information som 
överlämnats till kommissionen. Den 
institution som har handlingen i sin 
besittning ska lämna ut den, om inte den 
berörda medlemsstaten motsätter sig detta 
med stöd i undantagen i artikel 4 eller 
särskilda nationella bestämmelser som 
hindrar utlämning. Institutionen ska 
bedöma rimligheten i de skäl som 
medlemsstaten anger, särskilt om dessa 
grundar sig på undantagen i den här 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 30
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ansökningen helt eller delvis avslås 
får sökanden inom 15 arbetsdagar efter att 
ha mottagit institutionens besked ge in en 
bekräftande ansökan till institutionen med 
begäran om omprövning.

3. Om ansökan helt eller delvis avslås och 
om sökanden ifrågasätter att det berörda 
intresset verkligen kan skadas och/eller 
hävdar att det föreligger ett övervägande 
allmänintresse av utlämning, får 
sökanden uppmana 
Europeiska ombudsmannen att bilda sig 
en oberoende och objektiv uppfattning 
i skadefrågan och/eller om huruvida det 
föreligger ett övervägande allmänintresse.
Om institutionen, efter det att 
Europeiska ombudsmannen har avgett sitt 
yttrande, fastställer beslutet att helt eller 
delvis avslå ansökan får sökanden inom 
15 arbetsdagar efter att ha mottagit 
institutionens besked ge in en bekräftande 
ansökan till institutionen med begäran om 
omprövning; institutionen ska inom 
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15 dagar bevilja eller avslå denna 
ansökan.

Or. en

Ändringsförslag 31
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Handlingen ska ställas till förfogande i 
en befintlig version och i ett befintligt 
format (inklusive i elektroniskt eller i ett 
alternativt format såsom blindskrift, stor 
stil eller bandupptagning), med fullständigt 
beaktande av sökandens önskemål.

3. Handlingen ska ställas till förfogande i 
en befintlig version och i ett befintligt 
format (inklusive i elektroniskt eller i ett 
alternativt format såsom blindskrift, stor 
stil eller bandupptagning och på ett av 
EU:s officiella språk), med fullständigt 
beaktande av sökandens önskemål. 
Tillgången till handlingar ska inte 
begränsas av någon programvara eller 
något operativsystem som används i 
institutionens it-miljö.

Or. en

Ändringsförslag 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Handlingar som upprättats eller 
mottagits i samband med ett förfarande 
för att anta EU-rättsakter eller icke-
lagstiftningsakter med allmän räckvidd 
ska  göras direkt tillgängliga för 
allmänheten, om inte annat följer av 
artiklarna 4 och 9.

1. Institutionerna ska i största möjliga 
utsträckning ge allmänheten direkt 
tillgång till handlingar i elektronisk form 
eller via ett register, i enlighet med den 
berörda institutionens bestämmelser.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska senast den … 
offentliggöra en rapport om 
genomförandet av denna förordning och 
ge rekommendationer som, om det är 
lämpligt, även innehåller förslag om en 
översyn av denna förordning som 
föranletts av ändringar av den aktuella 
situationen och ett handlingsprogram 
med åtgärder som institutionerna ska 
vidta.

Or. en

Ändringsförslag 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om möjligt ska andra handlingar, i 
synnerhet handlingar som rör utformning 
av policy eller strategier, göras direkt 
tillgängliga i elektronisk form.

2. Särskilt handlingar som upprättats eller 
mottagits i samband med ett förfarande 
för att anta EU-rättsakter eller icke-
lagstiftningsakter med allmän räckvidd 
ska göras direkt tillgängliga för 
allmänheten, om inte annat följer av 
artiklarna 4 och 9.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje institution ska i sin arbetsordning 
fastställa vilka dokumentkategorier som 
är direkt tillgängliga för allmänheten.

4. Institutionerna ska införa ett 
gemensamt gränssnitt för register över 
sina handlingar, och ska särskilt se till att 
inrätta en samlad punkt för direkt tillgång 
till handlingar som har upprättats eller 
mottagits i samband med ett förfarande 
för att anta EU-rättsakter eller icke-
lagstiftningsakter med allmän räckvidd.

Or. en
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