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גאווערנער האקול שרייבט אונטער צוויי שטיקלעך לעגיסלאציע אונטערצוהייבן דורכזעהעדיגקייט  
 אין סטעיט און ארטיגע רעגירונג  

  
( פארלאנגט דאקומענטן צו ווערן דיסקוסירט ביי אפענע  S.1150-A/A.1228-Aלעגיסלאציע )

 שעה בעפאר דער זיצונג  24מיטינגס גרייט צו מאכט לכל הפחות 
  

ארויסצוגעבן זייער דאטע אין אפענע   MTA( פארלאנגט פון  S.4625-A/A.1442-Bלעגיסלאציע )
 דאטע פארמאטן צו וועלכן דער פובליק קען גרינג צוקומען און דאונלאד׳ען  

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן צוויי שטיקלעך לעגיסלאציע אונטערצוהייבן  
דורכזעהעדיגקייט אין סטעיט און ארטיגע רעגירונגען. די ערשטע שטיקל לעגיסלאציע פארלאנגט  
אדער   דאקומענטן וואס וועלן ווערן דורכגערעדט ביי אפענע מיטינגס צו זיין צוגעשטעלט לויט׳ן פארלאנג

שעה בעפאר דער מיטינג. די צווייטע  24ארויפגעשטעלט אויפ׳ן רעגירונג׳ס וועבזייטל לכל הפחות 
צו דרוקן איר דאטע אין פארמאטן וואס זענען גרינג   MTAשטיקל לעגיסלאציע פארלאנגט פון דעם 

 צוטריטליך און גרינג דאונלאד׳ען און ניצן דורכ׳ן פובליק.  
  
ן שום תירוץ פאר באהאלטן פון ניו יארקער די שריטן פון רעגירונג אינסטאנצן צו  עס איז נישט דא קיי"

  " העלפן זייער וויילער, און מיר זענען געווען אנטשלאסן צו דורכזעהעדיגקייט זינט דעם ערשטן טאג,
די שטיקלעך לעגיסלאציע וועט פארלאנען וויכטיגע ארטיגע רעגירונג  "  האט גאווערנער האקול געזאגט.

דאטע צו ווערן ריכטיג צוגעשטעלט פאר קאנסטיטוענטן צו לייענען און אויסניצן. ניו   MTAאקומענטן און ד
יארקער זאלן ווערן אינפארמירט וועגן די ארבעט וואס רעגירונגשאפטן טוען פאר זיי יעדן טאג, אבער  

   "מיר דארפן עס מאכן גרינגער צו באקומען די אינפארמאציע.
  

 (  S.1150-A/A.1228-Aענטן בעפאר אפענע מיטינגען )צושטעלן דאקומ
די לעגיסלאציע מאכט דאקומענטן צו ווערן דורכגערעדט ביי אפענע מיטינגס צו דעם פובליק לכל הפחות  

שעה בעפאר דער מיטינג. די אפענע מיטינגס געזעץ איז בכיוון אויף צו באקרעפטיגן דעם פובליק  24
פון זיי צוצושטעלן   די געזעץ פארלאנגט  דורך די צוגענגליכקייט פון מיטינגען פון פובליק קערפערשאפטן.

פאר׳ן פובליק די רעלעוואנטע דאקומענטן, ווי צ.ב.ש. סיי וועלכע פארגעשלאגענע פארארדענונג,  
רעגולאציע, אדער רעזאלוציע. די איצטיגע געזעץ, פון די אנדערע זייט, פארלאנגט נאר אז דאקומענטן 

דער אגענטור אדער  לויט ווי באשטימט דורך "דארפן ווערן צוגעשטעלט בעפאר מיטינגען 
דער סטאנדארט האט רעזולטירט אין געוויסע רעגירונג קערפערשאפטן וועלכע שטעלן   "דעפארטמענט.

נישט צו קיין מאטעריאלן בעפאר מיטינגען, וועלכס רעדוצירט דורכזעהעדיגקייט. די לעגיסלאציע 
רעגולאציע, פאליסי,   פארלאנגט אז סיי וועלכע פארגעשלאגענער רעזאלוציע, געזעץ, פארארדענונג,

אדער ענדערונג צוגעשטעלט צו ווערן לויט׳ן פארלאנג און ארויפגעשטעלט ווערן צו דער  
שעה בעפאר די געשפרעכן ביי אן אפענע מיטינג, צו געבן   24קערפערשאפט׳ס וועבזייטל לכל הפחות 

 פאר׳ן פובליק צוטריט צו די וויכטיגע דאקומענטן פון פאראויס.  
  



פובליק אנטיילנעמען אין אפענע מיטינגען איז א גרונטשטיין "נא מ. קאפלאן האט געזאגט, סענאטאר א
נויטיגע געלעגנהייט פאר בירגער צו לאזן הערן זייערע מיינונגען  -פון אונזער דעמאקראטיע און א העכסט 

באדייטנדע  און זיי צו אדרעסירן דורך זייערע פארטרעטער. פאר׳ן פובליק צו האבן א געלעגנהייט פאר 
אנטיילנעמען אין דעם פראצעס, דארפן זיין האבן צוטריט צו דיסקוסיע מאטעריאל בעפאר סיי וועלכע 

מיטינג, אבער ליידער ניצן צופיל קערפערשאפטן אין ניו יארק סטעיט א שוואכקייט אין אונזער איצטיגע  
צייט אז יעדע פובליק  געזעץ זיך ארויסצודרייען פון די וויכטיגע פארלאנגען. עס איז העכסט 

שכל׳דיגע אויפפירעכץ, און מיט די פשוט׳ע -קערפערשאפט איבער׳ן סטעיט זאל אננעמען די פשוט
לעגיסלאציע וועלן מיר פארזיכערן אז זיי וועלן טאקע אזוי טוהן. איך בין דאנקבאר פאר מיין 

גוטע רעגירונג מאסנאם  מיטארבעטשאפט מיט אסעמבליפרוי עימי פאולין אויף דער דאזיגער וויכטיגע 
און אנדערע, און איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער קעטי האקול׳ס פירערשאפט אין באקעמפן פאר א  

   "מער דורכזעהיגע און אפענע סטעיט רעגירונג.
  

-S.4625ארויסצוגעבן די דאטע אין גרינג צוטריטליכע פארמאטן )  MTAפארלאנגען פון דעם 
A/A.1442-B ) 

ארויסצוגעבן זייערע דאטע אין אפענע דאטע פארמאטן צו וועלכן  MTAציע פארלאנגט פון די לעגיסלא
וועט האבן דעזיגנירט א   MTAדער פובליק קען גרינג צוקומען און דאונלאד׳ען, און איבערארבעטן. דער 

יך אפן טעג ארויסצוגעבן ווי מער פון איר דאטע ווי עס לייגט ז  180דאטע קאארדינאטאר און וועט האבן 
פון  95שכל און איז לעגאל אינערהאלב דריי יאר. דער ביל שטעלט אוועק עקזעקיוטיוו ָארדער נומען 

ניטן טעכנאלאגיע צו הייבן דורכזעהעדיגקייט, פארבעסערן רעגירונגשאפט און פארבעסערן  ", 2013
 , אלס געזעץ.  "בירגער באשעפטיגונג

  
גרעסטע פובליק אויטאריטעט אין אונזער סטעיט,  די "סענאטאר לעראוי קאמרי האט געזאגט, 

פאראנטווארטליך פאר טויזנטער דזשאבס, ביליאנען דאלארען אין קאפיטאל אינוועסטירונג, און א הויפט 
אפענע    MTAביישטייערער צו אונזער עקאנאמיע דארף זיין פארלעסליך און אפגעבן א חשבון. דער 

׳ס פינאנצן,  MTAצוצושטעלן א גרינגערע וועג איבערצוקוקן די  דאטע אקט איז א טריט אין גוטן ריכטונג 
קאנטראקטן, און אלגעמיינע אויפפירעכץ. דורכזעהעדיגקייט איז דער רעצעפט וואס מען דארף האבן צו 

און דער פארעדיגע פובליק. איך וויל  MTAשאפן א בריק איבער׳ן איבעררייס אין צוטרוי צװישן דער 
אדוואקאטן און מיינע קאלעגעס פאר זייער שטארקע שטיצע פאר די דאזיגע    דאנקען טראנספארטאציע

   "לעגיסלאציע און איך לויב גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן עס אלס געזעץ.
  

איך לויב גאווערנער האקול פאר׳ן אונטערשרייבן "מיטגליד ראבערט קעראל האט געזאגט, -אסעמבלי 
צושטעלן איר דאטע פאר׳ן   MTAאפענע דאטע אקט. מיט׳ן היינטיגן אונטערשרייבן וועט דער   MTAדער 

מער דורכזעהבאר  MTAאפענע דאטע אקט וועט מאכן דער   MTAפובליק און גרינג צו מאניפולירן. דער 
און פאראנטווארטליך צו די ביליאנען ניו יארקער וואס פארלאזן זיך אויף סָאּבוועיס, באסעס, און 

   "קָאמיּוטער באן פאר׳ן טאג טעגליכן לעבן.
  

 ### 

  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי 

  | press.office@exec.ny.gov518.474.8418|  טשעימבערניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו 
 

 זיך ארויסשרייבן 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1908cd8-be0bb599-e19275ed-000babda0106-87f2123e778a328e&q=1&e=89f880ff-4294-41a1-96d4-d3ef2d4fdb4c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDD00C697FC529E27852586F2006F291A00000000000000000000000000000000

