Letno poročilo o delovanju registra za preglednost
za leto 2017,

ki sta ga generalna sekretarja
Evropskega parlamenta in Evropske komisije
pripravila za
podpredsednico Evropskega parlamenta Sylvie Guillaume
in
prvega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa

Kot je določeno v odstavku 28 revidiranega medinstitucionalnega sporazuma o registru
za preglednost, ki je bil podpisan 16. aprila 2014 (kot skupni instrument za Evropski
parlament in Evropsko komisijo), je v tem letnem poročilu naveden pregled delovanja
registra za preglednost v letu 2017.
V tem poročilu so predstavljeni statistični podatki o delovanju registra za preglednost od
januarja do decembra 2017 in opisane dejavnosti, ki jih je skupni sekretariat registra za
preglednost izvedel zlasti v zvezi z zagotavljanjem najboljše kakovosti podatkov,
spremljanjem skladnosti s pravili ravnanja in ozaveščanjem o orodju.
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I. UVOD
Register za preglednost sta leta 2011 z Medinstitucionalnim sporazumom vzpostavila
Evropski parlament in Evropska komisija kot skupno shemo. Je eno izmed ključnih
orodij za izvajanje zaveze teh dveh institucij k preglednosti. Register za preglednost se
uporablja za vse interesne skupine in samozaposlene svetovalce, ki opravljajo
dejavnosti katerih namen je vplivanje na postopke institucij EU pri pripravi zakonodaje
in izvajanju politik. Register za preglednost s tem, da razjasnjuje, kateri interesi so
zastopani, kdo jih zastopa in s kakšnimi sredstvi, omogoča večji javni nadzor, saj
državljanom, medijem in deležnikom omogoča, da spremljajo dejavnosti in morebitni
vpliv zastopnikov interesov. Register za preglednost vključuje več kot 11 000
subjektov, ki so vsi podpisali skupna pravila ravnanja1.

II. STANJE REGISTRA ZA PREGLEDNOST2
1. Statistični podatki
Obstaja šest oddelkov za registracijo v register za preglednost.
„Notranji lobisti3 in trgovinska/poslovna/poklicna združenja“ (oddelek II) so še naprej
največji oddelek, saj predstavljajo skoraj polovico vseh registracijskih zavezancev (glej
grafični prikaz 1). V tem oddelku je pododdelek „trgovinska in poslovna združenja“
predstavljal skoraj 42 % in pododdelek „družbe in skupine družb“ več kot 37 % vseh
notranjih lobistov in trgovinskih/poslovnih/poklicnih združenj (glej grafični prikaz 2 v
oddelku II).
„Nevladne organizacije“ (oddelek III) so bile druga najpogostejša vrsta registracijskih
zavezancev v letu 2017, saj so zajemale več kot četrtino vseh registriranih organizacij.
Sledile so „poklicne svetovalne službe, odvetniške pisarne ali samozaposleni
svetovalci“ (oddelek I), ki so zajemale več kot 11 % vseh registracijskih zavezancev.
Manj številni so bili „možganski trusti, raziskovalne in akademske ustanove“
(oddelek IV), tem pa so sledile „organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in
občinske organe, druge javne ali javno-zasebne subjekte itd.“ (oddelek VI) ter
„organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti“ (oddelek V).

1

Vključuje samo subjekte, ki so bili registrirani in dejavni na dan 31. decembra 2017.
Podatki, navedeni v tem poročilu, izražajo stanje na dan 31. decembra 2017.
3
Ta izraz se nanaša na osebe, zaposlene v organizaciji in ne na zaposlovanje zunanjih svetovalcev za zastopanje
organizacije od „zunaj“.
2

3

Grafični prikaz 1: Porazdelitev zastopnikov interesov

Grafični prikaz 2: Razčlenitev po pododdelkih4
Oddelek I: Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

4

Oddelka III in V nimata pododdelkov, zato nista vključena v razčlenitev.
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Oddelek II: Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Oddelek IV: Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove
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Oddelek VI: Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge
javne ali javno-zasebne subjekte itd.
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Preglednica 3: Porazdelitev registracijskih zavezancev
Dne 31. decembra 2017 je bilo v registru za preglednost 11 612 registracijskih
zavezancev, porazdeljenih med naslednje (pod)oddelke:
I – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni
svetovalci

1 327

Poklicne svetovalne službe

768

Odvetniške pisarne

142

Samozaposleni svetovalci

417

II – Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

5 747

Gospodarske družbe in skupine

2 154

Trgovinska in poslovna združenja

2 396

Sindikati in poklicna združenja

863

Druge organizacije

334

III – Nevladne organizacije

3 047

Nevladne organizacije, platforme in mreže ter podobne organizacije

3 047

IV – Možganski trusti, raziskovalne in akademske ustanove

892

Možganski trusti in raziskovalne ustanove

574

Akademske ustanove

318

V – Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti

51

Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti

51

VI – Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe,
druge javne ali javno-zasebne subjekte itd.

548

Regionalne strukture

117

Drugi podnacionalni javni organi

97

Nadnacionalna združenja in mreže javnih regionalnih ali drugih
podnacionalnih organov

77

Drugi javni ali javno-zasebni subjekti, ki so bili ustanovljeni z zakonom in
katerih namen je delovanje v javnem interesu

7

257

Leta 2017 je bilo v registru za preglednost 2 430 novih registracij (upoštevani so bili
samo subjekti, ki so se registrirali leta 2017 in so bili dne 31. decembra 2017 še vedno
dejavni5). Povprečno število novih registracij na mesec je bilo 202.
Razčlenitev novih registracij po področjih je bila naslednja:







344 subjektov v oddelku I,
1 041 v oddelku II,
675 v oddelku III,
239 v oddelku IV,
6 v oddelku V in
125 v oddelku VI.

Opomba:
Za letne statistične podatke od leta 2011 glej spletno stran statističnih podatkov6 na
spletišču registra za preglednost.
Grafični prikaz 4: Število novih registracij na leto

Number of new entities registered and
still active

2119

1168

1174

1112

2011

2012

2013

2014

2714

2015

3347

2016

2430

2017

Leto registracije
Skupno število registracijskih zavezancev je z 10 911 leta 2016 naraslo na 11 612 leta
2017, kar pomeni več kot 6 % povečanje (grafični prikaz 5).

5

Možni razlogi za prekinitev vključujejo samoumik, odstranitev s strani skupnega sekretariata registra za preglednost,
ki je posledica preverjanja neupravičenosti/kakovosti itd.
6
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=sl#sl
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Grafični prikaz 5: Skupno število registracijskih zavezancev na leto

Registracijski zavezanci s sedežem v EU predstavljajo približno 77 % vseh registracij.
Na seznam prvih 10 držav (grafični prikaz 6) sta vključeni dve državi nečlanici EU
(Združene države in Švica). V registru za preglednost so organizacije iz vseh držav članic
EU s polovico registracijskih zavezancev, ki so prijavili sedež v eni izmed naslednjih
štirih držav: Belgija, Nemčija, Združeno kraljestvo ali Francija. Do 30 % vseh
registracijskih zavezancev ima urad v Belgiji; za približno 18 % vseh registracijskih
zavezancev je to njihov sedež.
Grafični prikaz 6: Porazdelitev registracijskih zavezancev po državah – prvih 107

7

Ta statistični podatek temelji na lokaciji sedeža registracijskega zavezanca, kot je navedena v registraciji. Nekateri
registracijski zavezanci imajo lahko poleg sedeža tudi namenski urad za EU v Belgiji.
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2. Spodbude za registracijo
Za razliko od leta 2016, nista v leta 2017 niti Evropski parlament, niti Evropska komisija
uvedla nobene nove spodbude za registracijo, kar bi bil lahko razlog za enako raven
novih registracij kot je bila leta 2015 (grafični prikaz 4).
Registracija je tudi osnovni pogoj za organizacije in samozaposlene osebe, katerih
predstavniki so bili povabljeni kot govorniki na seje odborov Evropskega parlamenta ali
ki si prizadevajo za lažji dostop do njegovih prostorov. Akreditacija za vstop v prostore
Evropskega parlamenta se lahko dodeli za največ 12 mesecev. Leta 2017 je Evropski
parlament dodelil približno 8 000 dovoljenj za dostop posameznikov, ki so predstavniki
približno 2 500 organizacij, registriranih v registru za preglednost (kot novi zahtevek ali
zahtevek za podaljšanje). To predstavlja določeno rast v primerjavi z letom 2016.
Evropski parlament od leta 2017 imetnikom dolgoročnih izkaznic, katerih organizacije so
začasno prenehale z delovanjem, ne dovoljuje več uporabe njihovih izkaznic med
obdobjem začasnega prenehanja delovanja. Njihov dostop je lahko ponovno omogočen,
ko je delovanje ponovno vzpostavljeno.
Evropska komisija je še naprej izvrševala pravila, ki se uporabljajo za zastopnike
interesov, vzpostavljena leta 2016 v zvezi s člani strokovnih skupin, in leta 2014 o „brez
registracije ni sestankov“ s komisarji, člani kabineta ali generalnimi direktorji 8.
Celoten seznam spodbud za registracijo, ki ga ponujata obe instituciji, je na voljo na
spletišču registra za preglednost9.
3. Obiski spletišča registra za preglednost
Leta 2017 je imelo spletišče registra10 približno 360 000 obiskovalcev11 (30 000 obiskov
na mesec). Največje število obiskov je bilo iz Belgije (35 %), sledili pa sta ji Nemčija
(12 %) in Združeno kraljestvo (8 %). Približno 67 % obiskov je bilo neposrednih, 14 %
pa je spletišče obiskalo prek iskalnikov. V zvezi z jezikovnimi preferencami je angleško
različico spletne strani obiskalo skoraj 56 % obiskovalcev, sledili sta francoščina (14 %)
in nemščina (10 %).

III. DEJAVNOSTI SKUPNEGA SEKRETARIATA REGISTRA ZA
PREGLEDNOST
Skupni sekretariat registra za preglednost (v nadaljnjem besedilu: SSRP) je sestavljen
iz skupine uradnikov Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Skupno je
udeleženih 11 uradnikov, ki so zaposleni za polni ali skrajšani delovni čas: 5 na
Evropskem parlamentu in 6 na Evropski komisiji. Delo, ki obsega naloge, povezane s
SSRP, je enako približno 6 v ekvivalentu polnega delovnega časa.
8

„Sklep Komisije z dne 25. novembra 2014 o objavi informacij o sestankih generalnih direktorjev Komisije z
organizacijami ali samozaposlenimi osebami“ – C(2014) 9048.
in „Sklep Komisije z dne 25. novembra 2014 o objavi informacij o sestankih članov Komisije z organizacijami ali
samozaposlenimi osebami“ – C(2014) 9051.
9

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=WHOS_IS_EXPECTED_T
O_REGISTER&locale=sl#sl
10
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
11
„Obisk“ je opredeljen kot obiskovalec, ki prvič pride na spletišče. Če isti obiskovalec obišče spletno stran več kot 30
minut po njegovem zadnjem ogledu, se to zabeleži kot nov obisk.
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SSRP je odgovoren za vsakodnevno upravljanje registra za preglednost; zagotavlja
storitve službe za pomoč uporabnikom, izdaja smernice za registracijo, izvaja preglede
kakovosti podatkov, obravnava prejeta opozorila in pritožbe, usklajuje razvoj in
vzdrževanje sistema IT ter izvaja dejavnosti ozaveščanja in druge komunikacijske
dejavnosti za spodbujanje sheme. Delovanje SSRP usklajuje vodja enote za preglednost
v generalnem sekretariatu Evropske komisije. Svet EU je bil v letu 2017 opazovalec na
srečanjih SSRP.
1. Spremljanje podatkov iz registra za preglednost
Ena izmed glavnih nalog SSRP je spremljanje kakovosti podatkov v registru za
preglednost, in sicer z izvajanjem pregledov upravičenosti in kakovosti za vsako novo
registracijo. Poleg tega si SSRP prizadeva zagotoviti ustrezno nadaljnje ukrepanje na
opozorila in pritožbe, ki jih prejme od tretjih oseb.
SSRP usklajuje razvoj inovativnih rešitev IT za izboljšanje sistema na katerem temelji
register za preglednost. Posodobljena različica orodja je bila vzpostavljena maja 2017 z
uvedbo samodejnega odkrivanja in označevanja morebitnih vprašanj v zvezi s
kakovostjo podatkov pri registracijah. Registracija in posodobitve se zdaj olajšajo
tako, da se uporabnikom zagotovijo dodatna navodila o morebitnih nedoslednih
podatkih, pogostih napakah ali s poudarkom na mestih, kjer so potrebne utemeljitve.
Cilj je pomagati registracijskim zavezancem, da natančneje opišejo dejavnosti javnih
zadev, ki so jih izvajali z institucijami EU, vključno z ustreznimi finančnimi elementi.
SSRP je prvič predhodno potrdil nove registracije z neoptimalno kakovostjo podatkov
(193 primerov v letu 2017), pred objavo v registru za preglednost. Boljši nadzor
kakovosti podatkov je prinesel oprijemljive rezultate. Čeprav je bilo po ocenah maja
2017 število registracij z neoptimalnimi podatki približno 9 %, se je do konca leta
zmanjšalo na približno 5 %.
Register za preglednost od decembra 2017 samodejno zagotavlja informacije o
strokovnih skupinah Komisije12, ki so jim dodeljeni registracijski zavezanci iz
registra strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih skupin13. Ta nova značilnost
povečuje preglednost in zanesljivost podatkov ter zmanjšuje upravno breme za
registrirane subjekte.
Pomoč uporabnikom
SSRP zagotavlja registracijskim zavezancem službo za pomoč uporabnikom. SSRP je
leta 2017 odgovoril na 1 022 posameznih poizvedb, ki so bile predložene prek
večjezičnega spletnega obrazca „Kontakt“. Od teh se je 610 poizvedb nanašalo na
obstoječe registracije, 150 pa na nove registracije; 262 sporočil se je navezovalo na
druge zadeve. SSRP nudi tudi telefonsko linijo med določenimi urami v tednu.

12

To se nanaša na posameznike, ki jim je dodeljeno, da zastopajo skupni interes deležnikov na določenem področju
politike, ki ne zastopajo posameznega deležnika, temveč usmeritev politike, ki je skupna različnim organizacijam
deležnikov (v nadaljnjem besedilu: člani tipa B), in organizacije v širšem pomenu besede, vključno s podjetji,
združenji, nevladnimi organizacijami, sindikati, univerzami, raziskovalnimi inštituti, odvetniškimi podjetji in
svetovalnimi podjetji (v nadaljnjem besedilu: člani tipa C), kakor je določeno v Sklepu Komisije C(2016) 3301 z dne
30. maja 2016.
13
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=SL
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1.1 Pregledi kakovosti
„Pregled kakovosti“ je vrsta preverjanj, ki jih izvaja SSRP za zagotovitev kakovosti in
točnosti podatkov, ki jih predložijo registracijski zavezanci v skladu s Prilogo II k
Medinstitucionalnemu sporazumu, da bi se izognili faktografskim napakam in
neupravičenim registracijam. SSRP v primeru neskladnosti z zahtevami iz Priloge II k
Medinstitucionalnemu sporazumu začne dialog z registracijskimi zavezanci, da bi
opredelili zadovoljivo rešitev.
Leta 2017 je SSRP opravil 3 624 pregledov kakovosti. Pri opravljenih pregledih
kakovosti je bilo ugotovljeno, da je bilo 53 % registracij opravljenih na zadovoljiv
način (1 921), s preostalimi subjekti pa je bil vzpostavljen stik, kar zadeva upravičenost
ali nedoslednost podatkov v njihovih vpisih. Od 1 703 subjektov, s katerimi je bil
vzpostavljen stik je bilo 715 subjektov izbrisanih iz registra preglednosti zaradi enega
od sledečih razlogov: neskladni, nepravilni ali nepopolni podatki, posodobitev ni bila
izvedena, podvojena registracija in neupravičenost. Od preostalih 988 subjektov je 765
subjektov svojo registracijo posodobilo na zadovoljiv način po smernicah SSRP,
medtem ko je bilo 223 pregledov kakovosti 31. decembra 2017 še vedno v teku.
1.2 Opozorila
„Opozorilo“ je mehanizem, ki tretjim osebam omogoča, da SSRP obvestijo o
registracijah enega ali več subjektov, ki bi lahko vsebovale faktografske napake ali bile
neupravičene. V letu 2017 je SSRP prejel 20 posameznih opozoril (osem, prvotno
prejetih kot „pritožbe, jih je bilo prekvalificiranih v „opozorila“). Ta opozorila so se
nanašala na skupaj 24 organizacij, saj so se nekatera nanašala na več kot en subjekt.
Ko SSRP prejme obvestila o morebitnih kršitvah pravil ravnanja, ki sodijo izključno pod
točko (d) pravil ravnanja14, se taka obvestila obravnavajo kot „opozorila“, kadar so
povezana z morebitnimi faktografskimi napakami v podatkih registracijskih zavezancev.
1.3 Pritožbe
„Pritožba“ je uradno obvestilo o tem, da je registracijski zavezanec domnevno kršil
katero koli obveznost iz pravil ravnanja, razen faktografskih napak, ki so obravnavane
kot „opozorila“ (glej točko 1.2).
SSRP je leta 2017 prejel 21 pritožb, od katerih so bile tri dopustne kot „pritožbe“, osem
pa jih je bilo označenih kot „opozorilo“. Deset pritožb se je štelo za nedopustne, ker so
se nanašale na zadeve, ki ne spadajo na področje Medinstitucionalnega sporazuma o
registru za preglednost, ali ker so bili predloženi nezadostni elementi za utemeljitev
pritožbe.
Pri treh dopustnih pritožbah je prišlo do domnevne kršitve ene ali več naslednjih
določb iz pravil ravnanja:


določba (b) „informacij ali odločitev ne smejo pridobiti ali poskušati pridobiti
nepošteno ali z neprimernim pritiskom ali vedenjem“,

14

Točka (d) pravil ravnanja registra za preglednost: [zastopniki interesov] zagotovijo, da so informacije, ki jih
navedejo ob registraciji in nato v okviru svojih dejavnosti iz registra, po njihovem najboljšem vedenju popolne,
posodobljene in nezavajajoče; sprejmejo, da so vse posredovane informacije predmet pregleda, in soglašajo, da bodo
v skladu z upravnimi zahtevami predložili dodatne in najnovejše informacije.
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določba (c) „v odnosih s tretjimi osebami se morajo vzdržati sklicevanja na
uradni odnos z Evropsko unijo ali katero koli od njenih institucij; prav tako se
ne smejo napačno predstavljati v zvezi z registracijo, da ne bi zavedli tretjih
strani ali uradnikov ali drugih uslužbencev Evropske unije, ali brez izrecnega
dovoljenja uporabljati logotipov institucij EU“, in



določba (m) „strogo spoštujejo ustrezne določbe Poslovnika Evropskega
parlamenta“.

Po preiskavi, ki jo je izvedel SSRP in vzpostavitvi stika z zadevnimi registracijskimi
zavezanci, se je ena od treh dopustnih pritožb končala, saj je zadevni registracijski
zavezanec registracijo posodobil, dve registraciji pa sta bili izbrisani iz registra za
preglednost zaradi neupravičenosti. SSRP je konec leta 2017 na lastno pobudo začel
dodatno preiskavo domnevnega neustreznega ravnanja registracijskega zavezanca.
2. Usmerjanje in ozaveščanje
SSRP redno izvaja dejavnosti notranjega usposabljanja in zunanjih komunikacijskih
dejavnosti, da bi povečal ozaveščenost o registru za preglednost in spodbujal njegovo
uporabo.


Evropski parlament je organiziral osem notranjih usposabljanj in informativnih
srečanj za svoje člane in njihove pomočnike, pa tudi osebje;



Evropska komisija je organizirala pet celodnevnih tečajev usposabljanja za
osebje z naslovom „Ustrezno in učinkovito sporazumevanje z lobisti“. Za
kabinete in v Generalnem sekretariatu je bilo organiziranih sedem usposabljanj
o etiki, preglednosti in odnosih z lobisti.

Poleg tega sta obe instituciji tekom leta izvedli približno 30 predstavitev za deležnike
in skupine obiskovalcev.
Register za preglednost in področje ureditve lobiranja na ravni EU še naprej zbujata
veliko zanimanje v akademskih krogih. SSRP je tudi zagotovil informacije
univerzitetnim študentom in raziskovalcem, ki na te teme pišejo akademska dela.
3. Portal odprtih podatkov EU in register za preglednost
V letu 2017 se je znatno izboljšala razpoložljivost odprtih podatkov o registru za
preglednost. Zgodovinske zbirke podatkov15 so na voljo na portalu odprtih podatkov
EU; ti vključujejo popolne sezname registriranih organizacij, njihove podatke in
podatke o osebah z akreditacijo za vstop v zgradbe Evropskega parlamenta, veljavno
od januarja 2015. Spletna stran je imela približno 15 000 ogledov in 5 000 prenosov,
kar pomeni, da je sedma najbolj obiskana spletna stran in šesta glede na prenesene
zbirke podatkov na portalu odprtih podatkov EU. Poleg tega je bilo ustvarjeno
interaktivno slikovno gradivo16, ki omogoča raziskovanje podatkov v registru za
preglednost na različne načine.

15
16

https://data.europa.eu/euodp/sl/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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IV. SKLEPNA UGOTOVITEV
Leta 2017 se je število registracij še naprej povečevalo, čeprav je bil porast v primerjavi z
letom 2016 manj izrazit, in sicer se je med letom pridružilo 2 430 novih subjektov.
Register za preglednost je danes med največjimi na svetu. Njegova prepoznavnost in
pomen kot dostopna podatkovna zbirka zastopnikov interesov stalno naraščata v Bruslju
in drugod.
SSRP je kot skrbnik pravil ravnanja registra za preglednost zagotovil ustrezne nadaljnje
upravne ukrepe, ki so posledica naraščajočega števila prejetih opozoril in pritožb. Ena
ključnih prednostnih nalog v letu 2017 je bilo tudi izboljšanje splošne kakovosti
podatkov v registru za preglednost. Za pomoč pri kakovosti podatkov je bilo vloženega
veliko truda v razvoj in izvajanje inovativne rešitve IT, da bi se olajšal postopek
registracije/posodabljanja za nove in obstoječe registracijske zavezance, predvsem zato,
da bi se izognili najpogostejšim napakam. Z uporabo tega samodejnega mehanizma sta
bila okrepljena tudi spremljanje in nadzor SSRP. Prvi znaki kažejo, da se splošna
kakovost podatkov v registru za preglednost postopno izboljšuje, kar je v veliki meri
posledica uvedbe tega orodja.
S stališča širše politične slike je v letu 2017 prišlo do številnih napredkov. Evropski
parlament je 10. maja 2017 organiziral javno delavnico z naslovom „Register za
preglednost EU – Lobiranje, parlament in javno zaupanje“17. V okviru predloga Komisije
za nov Medinstitucionalni sporazum o obveznem registru za preglednost18 je Evropski
parlament 15. junija 201719 sprejel pogajalski mandat, Svet pa je sprejel njegov mandat
6. decembra 201720. Pod estonskim predsedstvom Sveta EU sta bila 6. septembra in
12. decembra 2017 organizirani dve medinstitucionalni srečanji. Politični predstavniki21
treh institucij so začeli pogajanja o obveznem registru EU za preglednost v prvem
četrtletju leta 2018.

– KONEC –

17

https://epthinktank.eu/2017/05/30/lobbying-parliament-public-trust-eu-transparency-register-workshop-of-10-may2017/
18
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/1-2016-627-SL-F1-1.PDF
19
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170622RES78125/20170622RES78125.pdf
20
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2017/12/06/transparency-register-council-agrees-mandatefor-negotiations/
21
Sylvie Guillaume, podpredsednica, pristojna za register za preglednost in Danuta Hübner, predsednica Odbora za
ustavne zadeve za Parlament, prvi podpredsednik Frans Timmermans za Evropsko komisijo in Matti Maasikas,
namestnik ministra za evropske zadeve za estonsko predsedstvo.
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