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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par iestāžu vienošanās par Pārredzamības reģistru grozīšanu
(2014/2010(ACI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Prezidija 2014. gada 13. janvāra sanāksmi, kuras laikā Prezidijs apstiprināja 
ieteikumus, ko 2013. gada 12. decembrī pieņēma Augsta līmeņa iestāžu darba grupa 
Pārredzamības reģistra pārskatīšanas jautājumos,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas vienošanās par Pārredzamības reģistra 

izveidi organizācijām un pašnodarbinātām privātpersonām, kas piedalās ES politikas izstrādē 
un īstenošanā, projektu (turpmāk „grozītā vienošanās”),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 11. panta 1. punktu un 11. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 295. pantu,

– ņemot vērā 2011. gada 11. maija lēmumu par iestāžu nolīguma noslēgšanu starp Eiropas 
Parlamentu un Komisiju par kopēju Pārredzamības reģistru1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 2011. gada 23. jūnija vienošanos par 

Pārredzamības reģistra izveidi organizācijām un pašnodarbinātām privātpersonām, kas 
piedalās ES politikas izstrādē un īstenošanā (turpmāk „2011. gada 23. jūnija vienošanās”)2,

– ņemot vērā Reglamenta 127. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7–000/2014),

A. tā kā LES 11. panta 2. punktā noteikts, ka „iestādes uztur atklātu, pārredzamu un pastāvīgu 
dialogu ar minētajām apvienībām un pilsonisko sabiedrību”;

B. tā kā, lai nodrošinātu šāda dialoga pārredzamību, efektīvi jādarbojas tādu organizāciju un 

personu apvienotajam reģistram, kuras cenšas ietekmēt politikas izstrādes un īstenošanas 
procesus Eiropas Savienībā;

C. tā kā Eiropas Parlaments savā 2008. gada 8. maija rezolūcijā par pamatsistēmas izstrādi 

interešu pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas Savienības iestādēs3 noteica 
principus, pamatojoties uz kuriem Parlaments sāka sarunas ar Komisiju par apvienoto 
pārredzamības reģistru;

D. tā kā ar iepriekš minēto 2011. gada 11. maija lēmumu Parlaments apstiprināja noteikumus un 

                                               
1 OV C 377 E, 7.12.2012., 176. lpp.
2 OV L 191, 22.7.2011., 29. lpp.
3 OV C 271 E, 12.11.2009., 48. lpp.
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sistēmu tādu organizāciju un pašnodarbinātu privātpersonu Pārredzamības reģistram, kuras 
piedalās ES politikas izstrādē un īstenošanā,

1. uzskata, ka ierosinātā 2011. gada 23. jūnija vienošanās grozīšana pašreizējā posmā ir 

ievērojams solis uz priekšu;

2. atkārtoti aicina izveidot obligātu reģistru, kā jau teikts iepriekš minētajā 2008. gada 8. maija 
rezolūcijā un 2011. gada 11. maija lēmumā;

3. aicina Komisiju līdz 2016. gada beigām iesniegt tiesību akta priekšlikumu par obligāta 
reģistra izveidi saskaņā ar LESD 352. pantu;

4. prasa Komisijai visos paredzētajos priekšlikumos saistībā ar līgumu visaptverošu reformu 
iekļaut priekšlikumu par LESD 298. panta grozījumiem vai par atbilstīgu un īpašu juridisko 

pamatu, kas ļauj izveidot obligātu reģistru saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru;

5. atzīst Padomes nozīmi laikposmā pēc Pārredzamības reģistra izveides un atzinīgi vērtē to, ka 
Padome kā novērotāja iesaistījusies 2011. gada 23. jūnija vienošanās pārskatīšanas procesā; 

taču, lai nodrošinātu pārredzamību visos tiesību aktu izstrādes posmos Savienības līmenī, 
atkārtoti aicina Padomi pēc iespējas drīzāk pievienoties Pārredzamības reģistram;

6. atzinīgi vērtē saskaņā ar grozīto vienošanos sniedzamās informācijas pilnveidoto precizēšanas 
kārtību, kas būtu jāīsteno, pieprasot atklāt visu ES politikas izstrādes un īstenošanas procesos 

iesaistīto organizāciju un pašnodarbināto privātpersonu klientu identitāti un nosakot skaidru 
saikni starp visām reģistrējamajām darbībām un attiecīgajiem klientiem;

7. uzskata, ka jēdzienam „nepiedienīga uzvedība” grozītās vienošanās tekstam pievienotā 

Rīcības kodeksa b) punkta nozīmē papildus vispārpieņemtiem principiem būtu jāaptver arī 
šādi aspekti:

 iejaukšanās lēmumu pieņēmēju privātajā telpā vai personiskajā dzīvē, piemēram, sūtot 

dāvanas uz lēmumu pieņēmēja dzīvesvietas adresi vai kontaktējoties ar lēmumu 
pieņēmējiem viņu dzīvesvietas adresē vai ar viņu radinieku vai draugu starpniecību;

 neziņošana par pārstāvētajām interesēm vai klientiem, sazinoties ar Eiropas Parlamenta 
deputātu vai amatpersonām, vai citiem Eiropas Parlamenta darbiniekiem saistībā ar 

likumdošanas procesu;

 tā dēvēto fasādes grupu piesaiste, proti, tādu organizāciju piesaiste, kas slēpj intereses un 

partijas, kuru labā tās strādā, un kas nav reģistrētas Pārredzamības reģistrā;

8. atzinīgi vērtē skaidrāku definīciju noteikšanu, ko izmanto, lai aprakstītu juridisko biroju 
darbību tvēruma izņēmumus;

9. gaida, ka šādas skaidrākas definīcijas palīdzēs veicināt personu reģistrāciju un nodrošinās 
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labāku izpratni par juridisko biroju reģistrējamo darbību nozīmi, lai tās varētu izmantot 
Pārredzamības reģistra nodrošinātos ieguvumus un pārredzamā veidā piedalīties lēmumu 
pieņemšanas procesā;

10. atzinīgi vērtē lēmumus, ko nesen pieņēmušas Briseles un Parīzes advokātu asociācijas, 

atzīstot atšķirības starp juristu darbībām tiesvedībā un citām darbībām, uz kurām attiecas 
Pārredzamības reģistra izmantošanas joma; turklāt aicina Eiropas Advokatūru un juristu 
biedrību padomi mudināt savus dalībniekus veikt līdzīgus pasākumus;

11. atzinīgi vērtē Prezidija ieceri īstenot vairākus stimulējošus pasākumus, lai veicinātu dalību 
Pārredzamības reģistrā;

12. lai panāktu minēto pasākumu pilnīgu īstenošanu, aicina Prezidiju apsvērt iespēju iekļaut 
attiecīgajos Prezidija lēmumos šādus konkrētus priekšlikumus:

a) mudināt Eiropas Parlamenta amatpersonas vai citus darbiniekus gadījumos, kad ar viņiem 
sazinās organizāciju pārstāvji vai privātpersonas, kas veic darbības, uz kurām attiecas 
Pārredzamības reģistra izmantošanas joma, pārbaudīt, vai attiecīgā organizācija ir 

reģistrēta un, ja tas tā nav, aicināt to reģistrēties;

b) ierobežot nereģistrētu organizāciju vai privātpersonu piekļuvi Eiropas Parlamenta telpām;

c) organizācijām vai privātpersonām, uz kurām attiecas Pārredzamības reģistra izmantošanas 
joma, atļaut piedalīties pasākumu organizēšanā un/vai rīkošanā tikai tādā gadījumā, ja tās 

ir reģistrētas;

d) atļaut tādu organizāciju pārstāvjiem vai privātpersonām, uz kurām attiecas Pārredzamības 
reģistra izmantošanas joma, piedalīties kā runātājiem komiteju organizētajās 

uzklausīšanas sanāksmēs tikai tādā gadījumā, ja tās ir reģistrētas;

e) ierobežot iespēju Eiropas Parlamentam piešķirt patronāžu visiem pasākumiem, ko rīko 
struktūras, uz kurām attiecas Pārredzamības reģistra izmantošanas joma, atļaujot to tikai 
tad, ja šādas struktūras ir reģistrētas;

13. prasa bijušajiem Eiropas Parlamenta deputātiem, veicot darbības, uz kurām attiecas 
Pārredzamības reģistra izmantošanas joma, ievērot attiecīgos noteikumus4;

14. prasa Apvienotā pārredzamības reģistra sekretariātam regulāri iesniegt ziņojumu par stimulu 

sistēmas darbību nolūkā galu galā izveidot obligātu reģistru;

15. uzsver, ka nereģistrētām organizācijām vai privātpersonām (pa ja tās būs nereģistrētas tikai uz 
laiku) netiks nodrošināta piekļuve jauniem ar reģistrāciju saistītiem stimuliem un 
priekšrocībām;

16. atzinīgi vērtē ar iestādēm nesaistīto uzraugu nozīmi ES iestāžu pārredzamības uzraudzībā un 
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atbalsta to;

17. uzskata, ka Apvienotā pārredzamības reģistra sekretariāta struktūra un personāls jānostiprina, 
lai īstenotu grozītās vienošanās jaunos noteikumus un procedūras, kas saistītas ar 
brīdinājumiem un sūdzību izmeklēšanu un izskatīšanu, kā arī lai uzlabotu procedūras, ko 

izmanto, lai pārbaudītu reģistrācijas pieteikumu iesniedzēju sniegtās informācijas ticamību;

18. mudina Komisiju, īstenojot savu Pārredzamības reģistra koordinatora funkciju, cieši uzraudzīt 
grozītās vienošanās atbilstīgu īstenošanu;

19. apstiprina grozīto vienošanās tekstu, kā izklāstīts turpmāk, un nolemj pievienot to savam 
Reglamentam;

20. uzdod priekšsēdētājam parakstīt grozīto vienošanos kopā ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju 
un nodrošināt tās publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

21. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu ar pielikumu nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

                                                                                                                                                       
4 Kvestoru kārtējā sanāksme, kas notika ceturtdien, 2012. gada 19. aprīlī, PV QUAEST.
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PIELIKUMS. IESTĀŽU VIENOŠANĀS PAR PĀRREDZAMĪBAS REĢISTRU: PROVIZORISKS VIENOŠANĀS PROJEKTS 
AR IESPĒJAMIEM GROZĪJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ VIENOŠANOS, KO 2013. GADA 12. DECEMBRĪ PANĀCA AUGSTA LĪMEŅA 

DARBA GRUPA PĀRREDZAMĪBAS REĢISTRA PĀRSKATĪŠANAS JAUTĀJUMOS

Pašreizējais teksts Ierosinātie grozījumi
Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas vienošanās

par Pārredzamības reģistra izveidi

organizācijām un pašnodarbinātām privātpersonām, kas piedalās 
ES politikas izstrādē un īstenošanā

Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas vienošanās

par Pārredzamības reģistru

organizācijām un pašnodarbinātām privātpersonām, kas piedalās 
ES politikas izstrādē un īstenošanā

Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija (turpmāk „vienošanās puses”),

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 11. panta 1. un 
2. punktu, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 295. pantu un 
Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu (turpmāk visi kopā 
minēti kā „Līgumi”),

tā kā Eiropas politikas izstrādātāji nedarbojas izolēti no pilsoniskās 
sabiedrības, bet uztur atklātu, pārredzamu un regulāru dialogu ar 
pārstāvošajām apvienībām un pilsonisko sabiedrību,

VIENOJAS ŠĀDI.

Bez izmaiņām

I. Pārredzamības reģistra izveide I. Pārredzamības reģistra pārskatīšana

1. Šīs vienošanās puses atbilstīgi to saistībām nodrošināt pārredzamību 1. Šīs vienošanās puses atbilstīgi to saistībām nodrošināt pārredzamību 
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vienojas izveidot un uzturēt kopēju reģistru — Pārredzamības reģistru 
(turpmāk „reģistrs”) —, lai tajā reģistrētu un pārraudzītu organizācijas un 
pašnodarbinātas privātpersonas, kas piedalās ES politikas izstrādē un 
īstenošanā.

vienojas pārskatīt kopējo Pārredzamības reģistru (turpmāk „reģistrs”), kas 
izveidots 2011. gada jūnijā, lai tajā reģistrētu un pārraudzītu organizācijas un 
pašnodarbinātas privātpersonas, kas piedalās ES politikas izstrādē un 
īstenošanā.

Reģistra darbības principi Reģistra darbības principi

2. Reģistru izveido un uztur, izmantojot jau pastāvošās reģistrācijas 
sistēmas, kuras izveidoja un kuru darbību uzsāka Eiropas Parlaments 
1996. gadā un Eiropas Komisija 2008. gada jūnijā un kuras tika 
papildinātas, darbojoties attiecīgajai Eiropas Parlamenta un Eiropas 
Komisijas apvienotajai darba grupai un pielāgojot atbilstīgi pieredzei un no 
ieinteresētajām personām iegūtajām atsauksmēm, kuras ir izklāstītas 
Eiropas Komisijas 2009. gada 28. oktobra paziņojumā „Eiropas 
pārredzamības iniciatīva Interešu pārstāvju reģistrs pēc viena gada 
darbības”1. Šāda pieeja neietekmē vai iepriekš nenosaka Eiropas Parlamenta 
mērķus, kas ir minēti Parlamenta 2008. gada 8. maija rezolūcijā par 
pamatsistēmas izstrādi interešu pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai 
Eiropas Savienības iestādēs2.

2. Reģistra izveide un uzturēšana neietekmē vai iepriekš nenosaka Eiropas 
Parlamenta mērķus, kas ir minēti Parlamenta 2008. gada 8. maija un 
2011. gada 11. maija rezolūcijās par pamatsistēmas izstrādi interešu 
pārstāvju (lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas Savienības iestādēs1.

3. Izveidojot un uzturot reģistru, ievēro vispārējos Savienības tiesību 
principus, tostarp samērīguma un nediskriminācijas principu.

3. Uzturot reģistru, ievēro vispārējos Savienības tiesību principus, tostarp 
samērīguma un nediskriminācijas principu.

4. Izveidojot un uzturot reģistru, tiek ievērotas Eiropas Parlamenta deputātu 
tiesības brīvi izmantot savas parlamentārās pilnvaras, un tas nedrīkst traucēt 
deputātu vēlētāju iekļūšanu Eiropas Parlamenta telpās.

4. Uzturot reģistru, tiek ievērotas Eiropas Parlamenta deputātu tiesības brīvi 
izmantot savas parlamentārās pilnvaras.

5. Reģistra izveidošana un uzturēšana neskar šīs vienošanās pušu kompetenci 
vai prerogatīvas, nedz arī ietekmē to organizatoriskās pilnvaras.

5. Reģistra uzturēšana neskar šīs vienošanās pušu kompetenci vai 
prerogatīvas, nedz arī ietekmē to organizatoriskās pilnvaras.

6. Šīs vienošanās puses cenšas izturēties vienādi pret visām iesaistītajām 
personām, kas veic līdzīgas darbības, un nodrošināt līdzvērtīgus nosacījumus, 
reģistrējot organizācijas un pašnodarbinātas privātpersonas, kas piedalās ES 

Bez izmaiņām

                                               
1

COM(2009) 612. svītrots
2 OV C 271 E, 12.11.2009., 48. lpp. 1 OV C 271 E, 12.11.2009., 48. lpp., OV C 377 E, 7.12.2012., 176.–187. lpp.
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politikas izstrādē un īstenošanā.

III. Reģistra struktūra III. Reģistra struktūra

7. Reģistrā iekļauj šādas ziņas: 7. Reģistra struktūra ir šāda:
a) pamatnostādnes par:
– reģistra izmantošanas jomu, reģistrējamām darbībām un 
izņēmumiem,

a) noteikumi par reģistra izmantošanas jomu, reģistrējamām darbībām, 
definīcijām, stimuliem un izņēmumiem;

– reģistrācijai pakļautās nodaļas (I pielikums), b) reģistrācijai pakļautās nodaļas (I pielikums);
– reģistrējamo personu sniegto informāciju, tostarp finanšu 
informācijas sniegšanas prasības (II pielikums);

c) reģistrējamo personu sniegtā informācija, tostarp finanšu informācijas 
sniegšanas prasības (II pielikums);

b) rīcības kodeksu (III pielikums); d) rīcības kodekss (III pielikums);
c) sūdzību iesniegšanas mehānismu un pasākumus, ko veic attiecībā uz 
rīcības kodeksa pārkāpumiem, tostarp sūdzību izmeklēšanas un izskatīšanas 
kārtību (IV pielikums).

e) brīdināšanas un sūdzību iesniegšanas mehānismi un pasākumi, ko veic 
attiecībā uz rīcības kodeksa pārkāpumiem, tostarp brīdinājumu izskatīšanas 
un sūdzību izmeklēšanas un izskatīšanas kārtība (IV pielikums);
f) īstenošanas pamatnostādnes ar praktisku informāciju reģistrējamām 
personām.

IV. Reģistra izmantošanas joma IV. Reģistra izmantošanas joma

Reģistrējamās darbības
8. Reģistra izmantošanas joma attiecas uz visām darbībām, kas nav turpmāk 
šajā IV daļā noteiktas kā izņēmumi un kuras veic, lai tieši vai netieši 
ietekmētu to, kā ES iestādes izstrādā vai īsteno politiku un tajās notiekošos 
lēmumu pieņemšanas procesus, neatkarīgi no izmantotā saziņas kanāla vai 
starpniecības līdzekļa, kas cita starpā var būt ārpakalpojumu sniedzējs, 
plašsaziņas līdzekļi, līgumi ar profesionāliem pārstāvjiem, ideju laboratorijas, 
„platformas”, forumi, kampaņas un iniciatīvas no apakšas. Šie pasākumi, 
piemēram, var būt: sazināšanās ar deputātiem, amatpersonām vai citiem ES 
iestāžu darbiniekiem, vēstuļu, informācijas materiālu vai argumentu un 
nostājas dokumentu izstrāde, izsūtīšana un piegāde, tādu pasākumu, tikšanos 
vai veicināšanas darbību un sociālo notikumu vai konferenču organizēšana, 
kuros aicināti piedalīties deputāti, ES iestāžu ierēdņi un citi darbinieki. 
Brīvprātīgs ieguldījums un piedalīšanās oficiālajās konsultācijās par 

Reģistrējamās darbības
8. Reģistra izmantošanas joma attiecas uz visām darbībām, kas nav 10. un 
11. punktā noteiktas kā izņēmumi un kuras veic, lai tieši vai netieši 
ietekmētu to, kā ES iestādes izstrādā vai īsteno politiku un tajās notiekošos 
lēmumu pieņemšanas procesus, neatkarīgi no izmantotā saziņas kanāla vai 
starpniecības līdzekļa, kas cita starpā var būt ārpakalpojumu sniedzējs, 
plašsaziņas līdzekļi, līgumi ar profesionāliem pārstāvjiem, ideju laboratorijas, 
„platformas”, forumi, kampaņas un iniciatīvas no apakšas, un neatkarīgi no 
darbību īstenošanas vietas.

Tieša ietekme ir tieša saskare vai saziņa ar ES iestādēm vai citas darbības, 
kas seko minētajām darbībām. Netieša ietekme ir tādu starpniecības 
līdzekļu izmantošana ietekmes nodrošināšanai kā plašsaziņas līdzekļi, 
sabiedriskā doma, sociālie notikumi vai konferences, kuri saistīti ar ES 
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izstrādājamo ES tiesību aktu vai citiem likumdošanas priekšlikumiem, kā arī 
citās sabiedriskās konsultācijās arī ir uzskatāmi par šādiem pasākumiem.

iestādēm vai kuros aicināti piedalīties to deputāti/locekļi un/vai darbinieki.

Visumā šie pasākumi, piemēram, var būt: sazināšanās ar deputātiem un viņu 
palīgiem, amatpersonām vai citiem ES iestāžu darbiniekiem, vēstuļu, 
informācijas materiālu vai argumentu un nostājas dokumentu izstrāde, 
izsūtīšana un piegāde, tādu pasākumu, tikšanos vai veicināšanas darbību un 
sociālo notikumu vai konferenču organizēšana, kuros aicināti piedalīties 
deputāti un viņu palīgi, ES iestāžu ierēdņi un citi darbinieki. Brīvprātīgs 
ieguldījums un piedalīšanās oficiālajās konsultācijās vai uzklausīšanās par 
izstrādājamo ES tiesību aktu vai citiem likumdošanas priekšlikumiem, kā arī 
citās sabiedriskās konsultācijās arī ir uzskatāmi par šādiem pasākumiem.

9. Ir paredzēts reģistrēt visas organizācijas un pašnodarbinātās personas, uz 
kurām neatkarīgi no to juridiskā statusa attiecas reģistra izmantošanas joma1.

9. Ir paredzēts reģistrēt visas organizācijas un pašnodarbinātās personas, uz 
kurām neatkarīgi no to juridiskā statusa attiecas reģistra izmantošanas joma. 
Vienību ir paredzēts reģistrēt saistībā ar notiekošajām un paredzētajām 
darbībām.

Nereģistrējamās darbības Nereģistrējamās darbības

10. Organizācija nav jāreģistrē, ja nav īstenotas īpašas darbības, kuru 
rezultātā notikusi tieša vai netieša saziņa ar iestādi vai tās deputātiem. 
Organizāciju, kas uzskatāma par nereģistrējamu, var svītrot no reģistra.

10. Reģistra izmantošanas joma neattiecas uz: 11. Reģistra izmantošanas joma neattiecas uz:
a) juridisko un citu profesionālo konsultāciju sniegšanu, ja ar tām tiek 

nodrošinātas klienta pamattiesības uz taisnīgu tiesu, tostarp tiesības uz 
aizstāvību administratīvā procesā, kuras īsteno ar jurista vai ikvienas 
citas ar šo procesu saistītas profesionālas personas palīdzību; uz 
reģistra izmantošanas jomu neattiecas šādas turpmāk minētas 
darbības (neatkarīgi no konkrētajām iesaistītajām pusēm):

a) darbībām, kas saistītas ar juridisko un citu profesionālo konsultāciju 
sniegšanu:

- ja ar tām tiek nodrošinātas klienta pamattiesības uz taisnīgu tiesu, 
tostarp tiesības uz aizstāvību administratīvā procesā, kuras īsteno ar 
jurista vai ikvienas citas ar šo procesu saistītas profesionālas personas 
palīdzību;

                                               
1 ES dalībvalstu valdības, trešo valstu valdības, svītrots
starptautiskās starpvaldību organizācijas un to diplomātiskās misijas
nav paredzēts reģistrēt.
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konsultācijas un saziņa ar publiskās varas iestādēm, lai labāk informētu 
klientu par vispārējo tiesisko regulējumu, klienta konkrētajām tiesībām 
un pienākumiem un par to, vai saskaņā ar spēkā esošajām tiesībām 
attiecīgā tiesiskā vai administratīvā darbība ir likumīga vai pieļaujama; 
klientam sniegts padoms, ar kuru viņam vai viņai palīdz nodrošināt 
viņa vai viņas darbību tiesiskumu; pārstāvība saistībā ar samierināšanas 
vai starpniecības procedūru, ko īsteno, lai novērstu strīdu izskatīšanu 
tiesu vai pārvaldes iestādē. Tas attiecas uz visām uzņēmējdarbības 
jomām Eiropas Savienībā un neaprobežojas tikai ar atsevišķām 
procedūrām (konkurences procedūru). Ja individuāli uzņēmumi un to 
konsultanti kā puses piedalās kādā konkrētā tiesiskā vai 
administratīvā lietā vai procesā, jebkādas tieši ar šo lietu saistītas 
darbības, kuru galvenais mērķis nav tiesiskā regulējuma mainīšana, 
nav jāreģistrē reģistrā;

- konsultācijas un saziņa ar publiskās varas iestādēm, lai labāk informētu 
klientu par vispārējo tiesisko regulējumu, klienta konkrētajām tiesībām 
un pienākumiem un par to, vai saskaņā ar spēkā esošajām tiesībām 
attiecīgā tiesiskā vai administratīvā darbība ir atbilstīga vai pieļaujama
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un regulatīvo vidi;

- klientam sniegts padoms, ar kuru viņam vai viņai palīdz nodrošināt 
viņa vai viņas darbību tiesiskumu; pārstāvība saistībā ar samierināšanas 
vai starpniecības procedūru, ko īsteno, lai novērstu strīdu izskatīšanu 
tiesu vai pārvaldes iestādē;

- ja individuāli uzņēmumi un to konsultanti kā puses piedalās kādā 
konkrētā tiesiskā vai administratīvā lietā vai procesā, jebkādas tieši ar 
šo lietu saistītas darbības, kuru galvenais mērķis nav tiesiskā 
regulējuma mainīšana, nav jāreģistrē reģistrā. Tas attiecas uz visām 
uzņēmējdarbības jomām Eiropas Savienībā un neaprobežojas tikai ar 
atsevišķām procedūrām.

Tomēr šādas darbības uzskatāmas par reģistrējamām, un uz tām attiecas 
reģistra izmantošanas joma: atbalsta sniegšana, izmantojot pārstāvību vai 
starpniecību, un aizstāvībā nepieciešamās informācijas sniegšana, tostarp 
argumentācijas sagatavošana un dokumentu sagatavošana; konsultāciju 
sniegšana par taktikas un stratēģijas izvēli, tostarp par tādu jautājumu 
ierosināšanu, kuru tvērums un paziņošanas laiks izvēlēts, lai ietekmētu 
iestādes, to darbiniekus un deputātus/locekļus.
Jebkura reģistrējama darbība, ko saskaņā ar līgumu veic starpnieks, kurš 
sniedz juridiskās un profesionālās konsultācijas, uzliek reģistrācijas 
pienākumu gan starpniekam, gan arī tā klientam. Minēto starpnieku 
pienākums ir deklarēt visus klientus, ar kuriem noslēgti šādi līgumi, kā arī 
to īpatsvaru finanšu skalā, kā paredzēts II pielikumā. Šī prasība neatbrīvo 
klientu no pienākuma savās izmaksu aplēsēs iekļaut to darbību izmaksas, 
par kurām noslēgts apakšuzņēmuma līgums ar starpnieku;

b) darbībām, ko veic sociālie partneri kā sociālā dialoga dalībnieki 
(arodbiedrības, darba ņēmēju asociācijas utt.), ja tās rīkojas atbilstīgi Līgumos 

b) darbībām, ko veic sociālie partneri kā sociālā dialoga dalībnieki 
(arodbiedrības, darba ņēmēju asociācijas utt.), ja tās rīkojas atbilstīgi 
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paredzētajām funkcijām; tas pats mutatis mutandis attiecas uz Līgumos īpaši 
noteikto struktūru, tai īstenojot savas institucionālās funkcijas;

Līgumos paredzētajām funkcijām; tas pats mutatis mutandis attiecas uz 
Līgumos īpaši noteikto struktūru, tai īstenojot savas institucionālās funkcijas;

c) no Eiropas iestāžu vai Eiropas Parlamenta deputātu tiešas un 
konkrētai personai adresētas prasības izrietošām darbībām, piemēram, ad hoc 
vai regulārie informācijas par faktiem, datu vai ekspertīzes pieprasījumi, 
un/vai konkrētai personai adresēti uzaicinājumi uz publiskām 
uzklausīšanas sēdēm vai dalībai konsultatīvās komitejās vai jebkādā līdzīgā 
forumā.

c) no Eiropas iestāžu vai Eiropas Parlamenta deputātu tiešas un 
konkrētai personai adresētas prasības izrietošām darbībām, piemēram, ad hoc 
vai regulāriem informācijas par faktiem, datu vai ekspertīzes 
pieprasījumiem.

Īpaši noteikumi Īpaši noteikumi

11. Baznīcas un reliģiskas kopienas reģistrā neuzskaita. Tomēr to pārstāvības 
birojus vai juridiskos orgānus, iestādes un tīklus, kas radīti to pārstāvībai ES 
iestādēs, un to apvienības ir paredzēts reģistrēt.

12. Baznīcas un reliģiskas kopienas reģistrā neuzskaita. Tomēr to pārstāvības 
birojus vai juridiskos orgānus, iestādes un tīklus, kas radīti to pārstāvībai ES 
iestādēs, un to apvienības ir paredzēts reģistrēt.

12. Politiskās partijas reģistrā neuzskaita. Tomēr visas organizācijas, ko tās 
rada vai atbalsta un kas veic darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas 
joma, ir paredzēts reģistrēt.

13. Politiskās partijas reģistrā neuzskaita. Tomēr visas organizācijas, ko tās 
rada vai atbalsta un kas veic darbības, uz kurām attiecas reģistra 
izmantošanas joma, ir paredzēts reģistrēt.
14. Dalībvalstu valdības dienestus, trešo valstu valdības, starptautiskās 
starpvaldību organizācijas un to diplomātiskās misijas nav paredzēts 
reģistrēt.

13. Vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības reģistrā neuzskaita. Tomēr to 
pārstāvības birojus vai juridiskos orgānus, iestādes un tīklus, kas radīti to 
pārstāvībai ES iestādēs, un to apvienības ir paredzēts reģistrēt.

15. Reģionālās publiskā sektora iestādes un to pārstāvības birojus nav 
paredzēts reģistrēt, taču tos var reģistrēt, ja tie to vēlas. Visas apvienības vai 
tīklus, kas radīti, lai kopā pārstāvētu reģionus, ir paredzēts reģistrēt.

16. Visas pārējās vietējās publiskā sektora iestādes (piemēram, pilsētu 
pašvaldības) ir paredzēts reģistrēt.

14. Tīkli, platformas vai citas kolektīvās darbības formas, kurām nav juridiska 
statusa vai kas nav uzskatāmas par juridiskām personām, taču kurām ir 
faktiska organizēta ietekme un kas veic darbības, uz kurām attiecas reģistra 
izmantošanas joma, ir paredzēts reģistrēt. Šādos gadījumos šo veidojumu 
dalībniekiem būtu no sava vidus jāieceļ viena kontaktpersona, kas atbildētu 
par attiecībām ar reģistra pārvaldi.

17. Tīkli, platformas vai citas kolektīvās darbības formas, kurām nav 
juridiska statusa vai kas nav uzskatāmas par juridiskām personām, taču 
kurām ir faktiska organizēta ietekme un kas veic darbības, uz kurām attiecas 
reģistra izmantošanas joma, ir paredzēts reģistrēt. Šādos gadījumos šo 
veidojumu dalībniekiem būtu no sava vidus jāieceļ viena kontaktpersona, kas 
atbildētu par attiecībām ar reģistra pārvaldi.
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15. Darbības, kas jāņem vērā, lai reģistrā ievadītu finanšu deklarāciju, ir tās 
pašas, kas attiecas uz visām ES iestādēm, aģentūrām un struktūrām, to 
locekļiem, amatpersonām un citiem darbiniekiem. Šīs darbības ir arī tādas, 
kas ir paredzētas dalībvalstu struktūrām, kas darbojas ES līmenī un piedalās 
ES lēmumu pieņemšanas procesos.

18. Darbības, kas jāņem vērā, lai izvērtētu tiesības uz reģistrēšanu, ir tās 
pašas, kas attiecas (tieši vai netieši) uz visām ES iestādēm, aģentūrām un 
struktūrām, to locekļiem, amatpersonām un citiem darbiniekiem. Šīs darbības 
neietver darbības, kas ir paredzētas dalībvalstīm, un jo īpaši darbības, kas 
paredzētas to pastāvīgajām pārstāvniecībām Eiropas Savienībā.

16. Eiropas tīkli, federācijas, apvienības vai platformas tiek aicinātas izstrādāt 
kopējas, pārskatāmas pamatnostādnes, kas attiektos uz to locekļiem un kurās 
būtu uzskaitītas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma. Šīs 
pamatnostādnes ir paredzēts publicēt.

19. Eiropas tīkli, federācijas, apvienības vai platformas tiek aicinātas 
izstrādāt kopējas, pārskatāmas pamatnostādnes, kas attiektos uz to locekļiem 
un kurās būtu uzskaitītas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas 
joma. Šīs pamatnostādnes ir paredzēts publicēt.

V. Reģistrējamām personām piemērojamie noteikumi V. Reģistrējamām personām piemērojamie noteikumi

17. Reģistrējoties attiecīgā organizācija un privātpersonas: 20. Reģistrējoties attiecīgā organizācija un privātpersonas:

- piekrīt tam, ka informācija, ko tās sniedz, lai tiktu iekļautas reģistrā, tiek 
publicēta,

Bez izmaiņām

- piekrīt rīkoties saskaņā ar rīcības kodeksu, un atbilstošos gadījumos 
darīt zināmu ikviena profesionālā rīcības kodeksa tekstu, kas tiem ir 
jāievēro,

- piekrīt rīkoties saskaņā ar rīcības kodeksu, un atbilstošos gadījumos 
darīt zināmu ikviena profesionālā rīcības kodeksa tekstu, kas tiem ir 
jāievēro1,

- garantē, ka informācija, ko tās sniedz, lai tiktu iekļautas reģistrā, ir 
pareiza,

- garantē, ka informācija, ko tās sniedz, lai tiktu iekļautas reģistrā, ir 
pareiza, un piekrīt sadarboties saistībā ar administratīviem 
pieprasījumiem sniegt papildu un atjauninātu informāciju,

- piekrīt tam, ka ikvienu pret tām vērstu sūdzību izskatīs, pamatojoties uz 
rīcības kodeksa noteikumiem, uz kuriem ir balstīta reģistra darbība,

- piekrīt tam, ka ikvienu ar tām saistītu brīdinājumu vai sūdzību 
izskatīs, pamatojoties uz rīcības kodeksa noteikumiem, uz kuriem ir 
balstīta reģistra darbība;

- piekrīt visām soda sankcijām, kas ir jāpiemēro šā rīcības kodeksa 
pārkāpuma gadījumā un atzīst, ka IV pielikumā paredzētos pasākumus 
varētu piemērot attiecībā uz tām, ja tās pārkāpj rīcības kodeksa 
noteikumus,

Bez izmaiņām

                                               
1 Struktūras rīcības kodekss var ietvert prasības, kas pārsniedz esošā kodeksa 
minimālās prasības.
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- norāda, ka šīs vienošanās pusēm pēc pieprasījuma var nākties, ievērojot 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas dokumentiem1, darīt zināmu saraksti un citus dokumentus, 
kas attiecas uz reģistrēto vienību darbībām.

- norāda, ka šīs vienošanās pusēm pēc pieprasījuma var nākties, ievērojot 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas dokumentiem3, darīt zināmu saraksti un citus dokumentus, 
kas attiecas uz reģistrēto vienību darbībām.

VI. Rīcības kodeksa pārkāpšanas gadījumā paredzētās sankcijas Noteikumi iekļauti turpmāk VIII sadaļā.

18. Ja reģistrētie subjekti vai to pārstāvji neievēro rīcības kodeksu, var tikt 

piemēroti IV pielikumā minētie pasākumi, piemēram, izslēgšana no reģistra 

uz laiku vai pilnībā, un vajadzības gadījumā konkrētajai personai vai 

attiecīgi tās uzņēmumiem izsniegtās Eiropas Parlamenta ieejas caurlaides 

atņemšana pēc tam, kad ir veikta izmeklēšana, pienācīgi ievērojot 

samērīguma principu un tiesības uz aizstāvību. Lēmumu piemērot sankcijas 

var publicēt reģistra tīmekļa vietnē.

svītrots

19. Ikviens saskaņā ar IV pielikumā minēto procedūru ir tiesīgs iesniegt 

sūdzību, kuru pamato ar faktiem par to, ka varētu būt pārkāpts rīcības 

kodekss.

svītrots

VII. Īstenošana VI. Īstenošana

20. Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas ģenerālsekretāri atbild par 
sistēmas uzraudzību un par galvenajiem tās darbības aspektiem un, kopīgi 
vienojoties, veic visu, kas nepieciešams šīs vienošanās īstenošanai.

21. Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas ģenerālsekretāri atbild par 
sistēmas uzraudzību un par galvenajiem tās darbības aspektiem un, kopīgi 
vienojoties, veic visu, kas nepieciešams šīs vienošanās īstenošanai.

                                               
1 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp. 3 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.
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22. Kaut arī sistēmas darbību nodrošina vienošanās puses kopīgi, tās tomēr 

ir tiesīgas izmantot reģistru neatkarīgi viena no otras pēc saviem ieskatiem.

21. Sistēmas ieviešanas nolūkā Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 
dienesti izveido kopēju darbības struktūrvienību — Apvienoto pārredzamības 
reģistra sekretariātu. Tajā strādās Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 
amatpersonu grupa, pamatojoties uz vienošanos, ko panāks kompetentie 
dienesti. Apvienotā pārredzamības reģistra sekretariāta darbību vada 
Komisijas Ģenerālsekretariāta nodaļas vadītājs. Tā uzdevumi cita starpā ir arī 
tādu pasākumu veikšana, ar kuriem veicina reģistra satura kvalitātes 
nodrošināšanu.

23. Sistēmas ieviešanas nolūkā Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 
dienesti uztur kopēju darbības struktūrvienību ar nosaukumu Apvienotais
pārredzamības reģistra sekretariāts (APRS). APRS strādās Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas amatpersonu grupa, pamatojoties uz 
vienošanos, ko arī turpmāk ievēros kompetentie dienesti. APRS darbību 
vada Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta nodaļas vadītājs. Tā uzdevumi 
cita starpā ir īstenošanas pamatnostādņu izstrāde saskaņā ar šo vienošanos, 
lai veicinātu to, ka reģistrētās personas konsekventi interpretē noteikumus, 
un lai uzraudzītu reģistra satura kvalitāti. Sekretariāts izmantos 
administratīvos resursus, kas pieejami reģistra satura kvalitātes pārbaudei, 
apzinoties to, ka reģistrētās personas uzņemas galīgo atbildību par 
informāciju, ko tās sniegušas.

VII. Vienībām, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma, 

piemērojamie pasākumi
22. Eiropas Parlamenta ilgtermiņa ieejas caurlaižu izsniegšanu un kontroli 
arī turpmāk pārzinās šī iestāde. Šādas caurlaides atsevišķām personām, kas 
pārstāv tādas organizācijas vai strādā tādu organizāciju labā, kuras reģistrē 
Pārredzamības reģistrā, izsniedz tikai tad, ja šīs organizācijas vai personas ir 
reģistrētas. Tomēr reģistrācija nenozīmē automātiskas tiesības saņemt šādu 
caurlaidi.

24. Eiropas Parlamenta ieejas caurlaides atsevišķām personām, kas pārstāv 

tādas organizācijas vai strādā tādu organizāciju labā, kuras reģistrē 

Pārredzamības reģistrā, izsniedz tikai tad, ja šīs organizācijas vai personas ir 

reģistrētas. Tomēr reģistrācija nenozīmē automātiskas tiesības saņemt šādu 

ieejas caurlaidi. Eiropas Parlamenta ilgtermiņa ieejas caurlaižu 

izsniegšana un kontrole arī turpmāk ir šīs iestādes pārziņā4.

23. Kaut arī sistēmas darbību nodrošina vienošanās puses kopīgi, tās tomēr 
ir tiesīgas izmantot reģistru pēc saviem ieskatiem un neatkarīgi viena no 
otras atbilstīgi īpašiem mērķiem, tostarp rosināt uz darbību, piemēram,
reģistrētajai personai nosūtot informāciju saistībā ar jaunu publisko 
apspriešanu vai pasākumu organizēšanu.

25. Vienošanās puses atbilstīgi savām administratīvajām pilnvarām piedāvā 
stimulus, lai veicinātu reģistrāciju esošajā sistēmā.
Eiropas Parlamenta piedāvātie stimuli cita starpā var būt reģistrācijas 
saistīšana ar piekļuves Eiropas Parlamenta telpām, tā deputātiem un 
darbiniekiem turpmāku veicināšanu, atļauja organizēt pasākumus tā telpās 
vai piedalīties to rīkošanā, uzlabota informācijas nosūtīšana, tostarp 

                                               
4 Par šīs procedūras īstenošanu būs atbildīga pati iestāde.
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izmantojot īpašus adresātu sarakstus, iespēja kā runātājiem piedalīties 
komiteju uzklausīšanās un iestādes patronāža.
Komisijas piedāvātie stimuli cita starpā var būt pasākumi, kas saistīti ar 
informācijas nosūtīšanu reģistrētajai personai, rīkojot jaunu publisko 
apspriešanu, kā arī pasākumi saistībā ar ekspertu grupām un citām 
padomdevējām struktūrām, īpašiem adresātu sarakstiem vai iestādes 
patronāžu.

Reģistrētajām personām pieejamos īpašos stimulus tām dara zināmus 

vienošanās puses.
24. Vienošanās puses atbilstīgi apmāca un informē katra savus deputātus un 
darbiniekus par reģistru un par sūdzību procedūrām.

26. Vienošanās puses turpina atbilstīgi apmācīt un informēt katra savus 

deputātus un darbiniekus par reģistru un par brīdinājumu un sūdzību 

procedūrām. 
25. Vienošanās puses veic atbilstīgus ārējos pasākumus, lai informētu par 
reģistru un veicinātu tā izmantošanu.

27. Vienošanās puses turpina veikt atbilstīgus ārējos pasākumus, lai 
informētu par reģistru un veicinātu tā izmantošanu.

26. Ar lietotājiem draudzīgas meklētājprogrammas palīdzību Eiropas tīmekļa 
vietnē jābūt pieejamiem dažiem reģistrā iekļautiem pamata statistikas datiem, 
kas tiek regulāri publicēti. Šīs datubāzes publiski pieejamo informāciju varēs
saņemt pēc pieprasījuma elektroniskā un mašīnlasāmā formātā.

28. Ar lietotājiem draudzīgas meklētājprogrammas palīdzību Eiropas tīmekļa 

vietnē ir pieejami daži reģistrā iekļautie pamata statistikas dati, ko regulāri 

publicē. Šīs datubāzes publiski pieejamo informāciju var saņemt pēc 

pieprasījuma elektroniskā un mašīnlasāmā formātā.

27. Pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām Eiropas Parlamenta un 
Eiropas Komisijas ģenerālsekretariāti Eiropas Parlamenta un Eiropas 
Komisijas atbildīgajiem priekšsēdētāju vietniekiem iesniedz gada ziņojumu 
par reģistra darbību.

29. Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas ģenerālsekretariāti Eiropas 

Parlamenta un Eiropas Komisijas atbildīgajiem priekšsēdētāju vietniekiem 

iesniedz gada ziņojumu par reģistra darbību. Gada ziņojumā sniedz faktisko 

informāciju par reģistru, tā saturu un attīstību, un katru gadu publicē 

ziņojumu par iepriekšējo kalendāro gadu.

VIII. Rīcības kodeksa pārkāpšanas gadījumā paredzētās sankcijas
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30. Brīdinājumu un sūdzību procedūras piemēro, ja tiek pārkāpts rīcības 

kodekss, un brīdinājumus un sūdzības izskata saskaņā ar IV pielikumā 

paredzētajām procedūrām.

31. Brīdināšanas mehānisms ir instruments, kas papildina kvalitātes 

pārbaudes, kuras veic APRS, un ir uzraudzības procedūras otrais posms. 

Ikviens var izteikt brīdinājumu par faktu kļūdām (netīšām) saistībā ar 

reģistrēto personu sniegto informāciju vai nebūtiskām reģistrācijām.

32. Uzraudzības procedūras trešais posms paredz, ka ikviens var iesniegt 

formālu sūdzību, ja konstatēts, ka reģistrētā persona pieļāvusi tīšu rīcības 

kodeksa pārkāpumu. Sūdzības pamato ar būtiskiem faktiem, kas attiecas uz 

iespējamo neatbilstību rīcības kodeksam.

Ja reģistrētās personas vai to pārstāvji pārkāpj rīcības kodeksu, pēc APRS 

veiktas izmeklēšanas un, pienācīgi ievērojot samērīguma principu un labas 

pārvaldības principu, piemēro IV pielikumā minētās sankcijas.

33. Ja, īstenojot minētās procedūras, APRS konstatē atkārtotu nevēlēšanos 

sadarboties un/vai atkārtotu nepiedienīgu uzvedību, un/vai būtiskus 

pārkāpumus, attiecīgo reģistrēto personu izslēdz uz konkrētu laiku (1–

2 gadi) no reģistra un sankciju publicē reģistrā.
VIII. Citu iestāžu un struktūru dalība IX. Citu iestāžu un struktūru dalība

28. Eiropadome un Padome arī ir aicinātas piedalīties reģistra izveidē un 
izmantošanā. Citas ES iestādes, struktūras un aģentūras tiek aicinātas 
izmantot šo sistēmu kā parauginstrumentu savai mijiedarbībai ar ES politikas 
izstrādē un īstenošanā iesaistītajām organizācijām un privātpersonām.

34. Eiropadome un Padome arī ir aicinātas piedalīties reģistra izveidē un 
izmantošanā. Citas ES iestādes, struktūras un aģentūras tiek aicinātas 
izmantot šo sistēmu kā parauginstrumentu savai mijiedarbībai ar ES politikas 
izstrādē un īstenošanā iesaistītajām organizācijām un privātpersonām.
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IX. Nobeiguma noteikumi X. Nobeiguma noteikumi

29. Pāreja no esošā vienošanās pušu akreditēto organizāciju reģistra uz 
apvienoto reģistru notiks divpadsmit mēnešus ilga pārejas perioda laikā 
kopš dienas, kad apvienotais reģistrs sāk darboties. Patlaban abās sistēmās 
reģistrētās organizācijas un privātpersonas tiks lūgtas atjaunot reģistrāciju 
kopējā sistēmā.

svītrots

Pēc tam, kad kopējais reģistrs sāks darboties:
- reģistrējamās personas jebkurā brīdī, bet ne vēlāk kā dienā, kad tām ir 

jāatjauno sava reģistrācija Eiropas Komisijas reģistrā, varēs pārcelt 
esošos reģistrācijas datus uz apvienoto reģistru, vai tikai Parlamentā 
reģistrētās personas varēs to izdarīt vēlākais līdz divpadsmit mēnešu 
perioda beigām pēc darbības sākuma,

- jebkuru jaunu reģistrāciju vai esošo datu atjaunināšanu varēs veikt 
tikai apvienotajā reģistrā.

svītrots

30. Apvienotā reģistra darbību pārskata ne vēlāk kā divus gadus pēc tā 
darbības sākuma.

35. Apvienotā reģistra darbību vēlreiz pārskata 2017. gadā.

36. Šī vienošanās stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro vēlākais no 2015. gada 

1. janvāra. Vienības, kas šajā datumā jau reģistrētas, trīs mēnešu laikā pēc 

jauno noteikumu paziņošanas veic izmaiņas reģistrācijas datos, lai 

nodrošinātu atbilstību jaunajām prasībām.
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I pielikums

Pašreizējais teksts Ierosinātie grozījumi
Nodaļas Raksturojums/piezīmes Nodaļas Raksturojums/piezīmes

I. Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji 
un pašnodarbinātie konsultanti

I. Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji 
un pašnodarbinātie konsultanti

Apakšnodaļa Profesionālas 
konsultācijas

Biroji, kas darbojas saskaņā ar līgumu, lai lobētu, 
aizstāvētu nostāju, piedalītos sabiedrisko jautājumu 
risināšanā vai valdības attiecību pasākumos

Apakšnodaļa Profesionālas 
konsultācijas

Biroji, kas darbojas saskaņā ar līgumu ar 
klientiem, lai īstenotu aizstāvību, lobētu, 
aizstāvētu nostāju, piedalītos sabiedrisko jautājumu 
risināšanā vai valdības attiecību pasākumos

Apakšnodaļa Juridiskie biroji Juridiskie biroji, kas darbojas saskaņā ar līgumu, lai 
lobētu, aizstāvētu nostāju, piedalītos sabiedrisko 
jautājumu risināšanā vai valdības attiecību 
pasākumos

Apakšnodaļa Juridiskie biroji Juridiskie biroji, kas darbojas saskaņā ar līgumu ar 
klientiem, lai īstenotu aizstāvību, lobētu, 
aizstāvētu nostāju, piedalītos sabiedrisko jautājumu 
risināšanā vai valdības attiecību pasākumos

Apakšnodaļa Pašnodarbinātie 
konsultanti

Pašnodarbinātie konsultanti vai juristi, kas darbojas 
saskaņā ar līgumu, lai lobētu, aizstāvētu nostāju, 
piedalītos sabiedrisko jautājumu risināšanā vai 
valdības attiecību pasākumos

Apakšnodaļa Pašnodarbinātie 
konsultanti

Pašnodarbinātie konsultanti vai juristi, kas darbojas 
saskaņā ar līgumu ar klientiem, lai īstenotu 
aizstāvību, lobētu, aizstāvētu nostāju, piedalītos 
sabiedrisko jautājumu risināšanā vai valdības 
attiecību pasākumos. Šajā apakšnodaļā 
nevajadzētu reģistrēt vienības, kurās ir vairāk 
nekā 1 persona.

II. Savi lobisti un arodbiedrības/profesionālās 
apvienības

II. Savi lobisti un arodbiedrības/profesionālās 
apvienības

Apakšnodaļa Uzņēmumi un grupas Uzņēmumi vai uzņēmumu grupas (ar vai bez 
juridiskā statusa), kas paši lobē, aizstāv nostāju, 
piedalās sabiedrisko jautājumu risināšanā vai 
piedalās valdības attiecību pasākumos

Apakšnodaļa Uzņēmumi un grupas Uzņēmumi vai uzņēmumu grupas (ar vai bez 
juridiskā statusa), kas paši īsteno aizstāvību, lobē, 
aizstāv nostāju, piedalās sabiedrisko jautājumu 
risināšanā vai piedalās valdības attiecību 
pasākumos

Apakšnodaļa Aroda, uzņēmējdarbības 
un profesionālās 
asociācijas

Apakšnodaļa Aroda un 
uzņēmējdarbības 
asociācijas

Vienības (peļņu gūstošas vai bezpeļņas vienības), 
kas pārstāv peļņu gūstošus uzņēmumus vai 
jauktas grupas un platformas

Apakšnodaļa Arodbiedrības Apakšnodaļa Arodbiedrības un 
profesionālās 
asociācijas

Privātpersonu vai profesiju interešu pārstāvība

Apakšnodaļa Citas līdzīgas struktūras Apakšnodaļa Citas līdzīgas 
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struktūras, tostarp 
vienības, kas organizē 
pasākumus (peļņu 
gūstošas vai bezpeļņas 
vienības), ar interešu 
pārstāvību saistīti 
plašsaziņas līdzekļi vai 
uz pētniecību vērstas 
vienības, kas saistītas 
ar privātām, peļņu 
gūstošām interesēm, 
īpašas koalīcijas un 
pagaidu struktūras 
(dalība tajās nodrošina 
peļņu)

III. Nevalstiskās organizācijas III. Nevalstiskās organizācijas

Apakšnodaļa Nevalstiskās 
organizācijas, 
platformas un tīkli un 
tamlīdzīgi

Bezpeļņas organizācijas ar vai bez juridiska statusa, 
neatkarīgas no valdības, politiskajām partijām vai 
komerciālām organizācijām, piemēram, fondi, 
žēlsirdības kustība u. c.

Apakšnodaļa Nevalstiskās 
organizācijas, 
platformas un tīkli un 
tamlīdzīgi, īpašas 
koalīcijas un pagaidu 
struktūras

Bezpeļņas organizācijas ar vai bez juridiska 
statusa, kas ir neatkarīgas no valdības, politiskajām 
partijām vai komerciālām organizācijām, 
piemēram, fondi, žēlsirdības kustība u. c.
Visām vienībām, kurām piemīt peļņas gūšanas 
elements, jāreģistrējas II nodaļā.

IV. Ideju laboratorijas, pētniecības un 
akadēmiskās iestādes

IV. Ideju laboratorijas, pētniecības un 
akadēmiskās iestādes

Apakšnodaļa Ideju laboratorijas un 
pētniecības iestādes

Specializētās ideju laboratorijas un pētniecības 
institūti, kas cita starpā piedalās Eiropas Savienības 
pasākumos un nodarbojas ar tās politiku

Apakšnodaļa Ideju laboratorijas un 
pētniecības iestādes

Bez izmaiņām

Apakšnodaļa Akadēmiskās iestādes Iestādes, kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt 
izglītību, taču piedalās arī Eiropas Savienības 
pasākumos un nodarbojas ar tās politiku

Apakšnodaļa Akadēmiskās iestādes Bez izmaiņām

V. Organizācijas, kas pārstāv baznīcas un 
reliģiskās kopienas

NB! Baznīcas reģistrā neuzskaita V. Organizācijas, kas pārstāv baznīcas un 
reliģiskās kopienas

Bez izmaiņām

Apakšnodaļa Organizācijas, kas 
pārstāv baznīcas un 
reliģiskās kopienas

Juridiskās vienības, biroji vai tīkli, kas izveidoti, lai 
nodrošinātu pārstāvību

Apakšnodaļa Organizācijas, kas 
pārstāv baznīcas un 
reliģiskās kopienas

Bez izmaiņām

VI. Organizācijas, kas pārstāv vietējās, 
reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās 

NB! Publiskās iestādes kā tādas nav reģistrā 
jāreģistrē

VI. Organizācijas, kas pārstāv vietējās, 
reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas 

svītrots
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vai jauktās vienības utt. publiskās vai jauktās vienības utt.

Apakšnodaļa Reģionālās pārstāvības 
struktūras

Reģionus kā tādus nav paredzēts reģistrēt, taču to 
pārstāvības struktūras var reģistrēties, ja to vēlas.

Apakšnodaļa Vietējās, reģionālās un 
pilsētu pašvaldības 
(līmenis zem valsts)

Juridiskās vienības, pārstāvības biroji, apvienības 
vai tīkli, kas izveidoti, lai pārstāvētu vietējās un 
pilsētu pašvaldības (līmenis zem valsts)

Apakšnodaļa Vietējās un pilsētu 
pašvaldības (līmenis 
zem valsts)

Pārstāvības biroji, apvienības vai tīkli, kas 
izveidoti, lai pārstāvētu vietējās un pilsētu 
pašvaldības (līmenis zem valsts)

Apakšnodaļa Reģionālo/vietējo 
publiskā sektora 
iestāžu asociācijas

Apakšnodaļa Citas publiskās vai 
jauktās vienības u. c.

Tostarp citas organizācijas ar publisku vai jauktu 
(publiska un privātu) statusu

Apakšnodaļa Citas publiskās vai 
jauktās vienības, kas 
izveidotas saskaņā ar 
tiesību aktiem, lai 
rīkotos sabiedrības 
interesēs

Bez izmaiņām
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II pielikums

Pašreizējais teksts Ierosinātie grozījumi
Informācija, ko sniedz reģistrējamās personas Informācija, ko sniedz reģistrējamās personas

I. VISPĀRĒJĀ UN PAMATINFORMĀCIJA I. VISPĀRĒJĀ UN PAMATINFORMĀCIJA

– Organizācijas nosaukums(-i), adrese, tālruņa numurs, elektroniskā 
pasta adrese, tīmekļa vietne,

a) Organizācijas nosaukums(-i), galvenā biroja adrese un adrese Briselē, 
Luksemburgā vai Strasbūrā, ja tāda ir, tālruņa numurs, elektroniskā 
pasta adrese, tīmekļa vietne;

– a) par organizāciju juridiski atbildīgās personas identitāte un b) 
organizācijas vadītāja vai pārvaldošā partnera vārds vai, attiecīgā 
gadījumā, galvenā kontaktvieta no tādu darbību viedokļa, kuras attiecas uz 
reģistru; to personu vārdi, kurām ir pieprasītas Eiropas Parlamenta ieejas 
caurlaides1,

b) par organizāciju juridiski atbildīgās personas vārds un organizācijas 
vadītāja vai pārvaldošā partnera vārds vai, attiecīgā gadījumā, galvenā 
kontaktvieta no tādu darbību viedokļa, kuras attiecas uz reģistru
(piemēram, atbildīgais par ES lietām); to personu vārdi, kurām ir 
piešķirta atļauja iekļūt Eiropas Parlamenta ēkās1;

– to personu skaits (deputāti, darbinieki u. c.), kas piedalās pasākumos, uz 
kuriem attiecas reģistra izmantošanas joma,

c) to personu skaits (deputāti, darbinieki u. c.), kas piedalās pasākumos, uz 
kuriem attiecas reģistra izmantošanas joma; visas personas, kuras 
izmanto Eiropas Parlamenta ēku ieejas caurlaidi, būtu jāuzskaita, 
izmantojot vienu no četriem daļlaikiem, proti, 25 %, 50 %, 75 % vai 
100 % no pilnslodzes darba laika;

– mērķi/pilnvaru apjoms – interešu sfēra – darbība, darbības valstis –
piederības attiecības tīklā – vispārēja informācija, kas attiecas uz reģistra 
izmantošanas jomu,

d) mērķi/pilnvaru apjoms – interešu sfēra – organizācijas darbība, darbības 
valstis – piederības attiecības tīklā – vispārēja informācija, kas attiecas uz 
reģistra izmantošanas jomu;

– ja nepieciešams, individuālo biedru (privātpersonu vai organizāciju) 
locekļu skaits.

e) dalība citās organizācijās un, ja nepieciešams, individuālo biedru 
(privātpersonu vai organizāciju) locekļu skaits.

                                               
1 Šo informāciju reģistrējamām personām iesniegšanas Eiropas Parlamentā nolūkā lūgs sniegt reģistrācijas procesa beigās. To personu 
vārdus, kurām turpmāk tiks piešķirtas iekļūšanas caurlaides, automātiski reģistrēs pati sistēma, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta atjaunināto 
informāciju un informāciju, ko tajā ievada pēc Eiropas Parlamenta lēmuma piešķirt caurlaides. Reģistrācija nenozīmē automātiskas tiesības uz 
Eiropas Parlamenta ieejas caurlaidi.
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II. ĪPAŠA INFORMĀCIJA II. ĪPAŠA INFORMĀCIJA

A. DARBĪBAS A. DARBĪBAS, UZ KURĀM ATTIECAS REĢISTRA IZMANTOŠANAS 
JOMA

Galvenie tiesību aktu priekšlikumi, ar kuriem organizācija strādāja 
iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas Pārredzamības reģistra 
izmantošanas joma.

Būtu jāsniedz konkrēti dati un informācija par galvenajiem tiesību aktu 
priekšlikumiem vai politikas jomām, ar kurām organizācija strādāja 
iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas Pārredzamības reģistra 
izmantošanas joma; var norādīt atsauci uz citām īpašām darbībām, 
piemēram, pasākumiem vai publikācijām.
B. SAISTĪBA AR ES IESTĀDĒM

a) Dalība komitejās, augsta līmeņa grupās, konsultatīvās komitejās, 
ekspertu grupās, citās ES atbalstītās struktūrās un platformās, u. c.
b) Dalība vai līdzdalība Eiropas Parlamenta grupās vai nozaru forumos 
u c.

B. FINANŠU INFORMĀCIJA C. AR MINĒTAJĀM DARBĪBĀM SAISTĪTĀ FINANŠU 
INFORMĀCIJA

Visām deklarētajām summām ir jāattiecas uz darbības gadu kopumā un uz 
pēdējo pabeigto finanšu gadu, par atskaites punktu ņemot reģistrācijas vai 
reģistrācijas atjaunošanas dienu.

a) Ar reģistrējamām darbībām saistīto gada izmaksu aplēses. Deklarētajām 
summām ir jāattiecas uz darbības gadu kopumā un uz pēdējo pabeigto 
finanšu gadu, par atskaites punktu ņemot reģistrācijas vai reģistrācijas 
atjaunošanas dienu.

Dubultā uzskaite ir iespējama. Profesionālie konsultāciju/juridisko 
biroju/pašnodarbināto konsultantu veiktā finanšu deklarēšanās attiecībā uz 
to klientiem (saraksta vai skalas) neatbrīvo šos klientus no viņu pienākuma 
ietvert šīs līgumos paredzētās darbības viņu pašu deklarācijās, lai novērstu 
viņu finanšu izdevumu pārāk zemu novērtēšanu.

b) No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots pēdējā finanšu 
gadā pirms reģistrācijas vai atjaunināšanas dienas, kas atbilst Eiropas 
finanšu pārredzamības sistēmā norādītajam apjomam1.

Profesionālie konsultāciju/juridiskie biroji/pašnodarbinātie konsultanti
(I pielikuma I nodaļa): apgrozījums, kas izriet no darbībām, uz kurām 

2. Profesionālie konsultāciju/juridiskie biroji/pašnodarbinātie 
konsultanti (I pielikuma I nodaļa):

                                               
1 http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
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attiecas reģistra izmantošanas joma un klientu īpatsvars atbilstīgi šādai skalai: a) būtu jāsniedz informācija par visiem klientiem, kas saistīti ar 
reģistrējamām darbībām, sagrupētiem pēc pārstāvības darbības kategorijas 
apjoma (sk. skalu turpmāk tekstā);
b) būtu jānorāda apgrozījums, kas izriet no darbībām, uz kurām attiecas 
reģistra izmantošanas joma un klientu īpatsvars atbilstīgi šādai skalai:

Apgrozījuma līmenis euro Kategorijas apjoms euro Pārstāvības darbību gada 
apgrozījuma līmenis euro
(I pielikuma I nodaļa)

Pārstāvības darbības kategorijas 
apjoms uz vienu klientu euro
(I pielikuma I nodaļa)

0–499 999 50 000 0–100 000 0–10 000

10 000–25 000

25 000–50 000

50 000–100 000

100 000–200 000 

> 200 000

500 000–1 000 000 100 000 100 000–499 999

> 1 000 000 250 000 500 000–1 000 000

> 1 000 000

c) Dubultā uzskaite ir iespējama. Profesionālo konsultāciju/juridisko 
biroju/pašnodarbināto konsultantu veiktā finanšu deklarēšanās attiecībā 
uz to klientiem (saraksta vai skalas) neatbrīvo šos klientus no viņu 
pienākuma ietvert šīs līgumos paredzētās darbības viņu pašu deklarācijās, 
lai novērstu viņu finanšu izdevumu pārāk zemu novērtēšanu.

Savi lobisti un arodbiedrības/profesionālās apvienības (I pielikuma 
II nodaļa): jāsniedz izmaksu aplēses par darbībām, uz kurām attiecas reģistra 
izmantošanas joma.

3. Savi lobisti un arodbiedrības/profesionālās apvienības (I pielikuma 
II nodaļa) sniedz:
informāciju par apgrozījumu, kas saistīts ar darbībām, uz kurām attiecas 
reģistra izmantošanas joma, sākot ar summu, kas mazāka par 10 000 euro.

NVO, ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes –
organizācijas, kas pārstāv baznīcas un reliģiskās kopienas –
organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, 
citas publiskās vai jauktās vienības u. c. (I pielikuma III līdz VI nodaļa): 
jānorāda vispārējais budžets kopā ar sadalījumu pēc galvenajiem 
finansējuma veidiem.

4. NVO, ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes –
organizācijas, kas pārstāv baznīcas un reliģiskās kopienas – reģistrētas 
organizācijas, kas pārstāv publiskās vietējās pašvaldības, citas publiskās 
vai jauktās vienības u. c. (I pielikuma III līdz VI nodaļa): 
a) būtu jānorāda organizācijas kopējais budžets,
b) būtu jānorāda sadalījums pēc galvenajiem finansējuma veidiem.



PR\1018239LV.doc 25/35 PE528.034v01-00

LV

Turklāt, attiecībā uz visām reģistrējamām personām: no ES iestādēm 
saņemtā finansējuma apjoms un avots pēdējā finanšu gadā pirms 
reģistrācijas vai atjaunināšanas dienas.

svītrots
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III pielikums

Pašreizējais teksts Ierosinātie grozījumi
Rīcības kodekss Rīcības kodekss

Vienošanās puses uzskata, ka visām vienībām, kas ar pusēm 
sadarbojas, neatkarīgi no tā, vai vienības ir vai nav reģistrētas un vai 
tās pārstāv vienošanās puses vienu vai vairākas reizes, būtu jārīkojas 
atbilstīgi šā rīcības kodeksa prasībām.

Attiecībās ar ES iestādēm un to deputātiem/locekļiem, ierēdņiem un 
citiem darbiniekiem, reģistrējamās personas:

Attiecībās ar ES iestādēm un to deputātiem/locekļiem, ierēdņiem un 
citiem darbiniekiem, vienības:

a) vienmēr dara zināmu savu vārdu vai nosaukumu un vienību vai 
vienības, kuru labā tās strādā vai kuras tās pārstāv; deklarē intereses, 
mērķus vai nolūkus un, ja nepieciešams, klientus vai locekļus, kurus tās 
pārstāv;

a) vienmēr dara zināmu savu vārdu vai nosaukumu un reģistrācijas 
identifikācijas numuru, kā arī vienību vai vienības, kuru labā tās 
strādā vai kuras tās pārstāv; deklarē intereses, mērķus vai nolūkus un, 
ja nepieciešams, klientus vai locekļus, kurus tās pārstāv;

b) nekad necenšas iegūt informāciju vai panākt kāda lēmuma 
pieņemšanu negodīgā ceļā vai izdarot nelikumīgu spiedienu vai 
uzvedoties nepiedienīgi;

Bez izmaiņām

c) darījumos ar trešām personām nekad neapgalvo, ka tām ir jebkādas 
oficiālas attiecības ar ES vai kādu no tās iestādēm, nedz arī sniedz 
nepatiesu informāciju par sevi attiecībā uz reģistrācijas sekām nolūkā 
maldināt trešās personas vai ES ierēdņus vai pārējos darbiniekus;

c) darījumos ar trešām personām nekad neapgalvo, ka tām ir jebkādas 
oficiālas attiecības ar ES vai kādu no tās iestādēm, nedz arī sniedz 
nepatiesu informāciju par sevi attiecībā uz reģistrācijas sekām nolūkā 
maldināt trešās personas vai ES ierēdņus vai pārējos darbiniekus, kā 
arī bez skaidri izteiktas atļaujas neizmanto ES iestāžu logotipus;

d) pēc iespējas labāk nodrošina to, ka informācija, ko tās sniedz 
reģistrācijas brīdī un pēc tam saistībā ar savu darbību, uz kuru attiecas 
reģistra izmantošanas joma, ir pilnīga, aktuāla un precīza;

d) pēc iespējas labāk nodrošina to, ka informācija, ko tās sniedz 
reģistrācijas brīdī un pēc tam saistībā ar savu darbību, uz kuru attiecas 
reģistra izmantošanas joma, ir pilnīga, aktuāla un precīza; piekrīt tam, 
ka visa sniegtā informācija tiek pārbaudīta, kā arī apņemas 
sadarboties saistībā ar administratīviem pieprasījumiem sniegt 
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papildu un atjauninātu informāciju;
e) nepārdod trešām personām no ES iestādēm iegūto dokumentu 
kopijas;

Bez izmaiņām

f) visumā ievēro visus Eiropas iestāžu ieviestos noteikumus, 
kodeksus un labas pārvaldības praksi un izvairās kavēt to īstenošanu 
un piemērošanu;

f) nemudina ES darbiniekus, deputātus/locekļus vai deputātu/locekļu 
palīgus, vai praktikantus pārkāpt uzvedības noteikumus un standartus, 
kas uz viņiem attiecas;

g) nemudina ES darbiniekus, deputātus/locekļus vai deputātu/locekļu 
palīgus, vai praktikantus pārkāpt uzvedības noteikumus un standartus, 
kas uz viņiem attiecas;

g) ja nodarbina bijušos ES ierēdņus un pārējos darbiniekus vai ES 
iestāžu deputātu/locekļu palīgus vai praktikantus, ņem vērā viņu 
pienākumu ievērot noteikumus un konfidencialitātes prasības, kas uz 
viņiem attiecas;

h) ja nodarbina bijušos ES ierēdņus un pārējos darbiniekus vai ES 
iestāžu deputātu/locekļu palīgus vai praktikantus, ņem vērā viņu 
pienākumu ievērot noteikumus un konfidencialitātes prasības, kas uz 
viņiem attiecas;
i) iepriekš lūdz atļauju Eiropas Parlamenta attiecīgajam deputātam 
vai deputātiem attiecībā uz visa veida līgumattiecībām ar jebkuru 
deputāta pakļautībā esošu personu vai viņas nodarbināšanu;

h) ievēro visus noteikumus, kas ir paredzēti attiecībā uz bijušo Eiropas 
Parlamenta deputātu un Eiropas Komisijas locekļu tiesībām un 
atbildību;

j) ievēro visus noteikumus, kas ir paredzēti attiecībā uz bijušo Eiropas 
Parlamenta deputātu un Eiropas Komisijas locekļu tiesībām un 
atbildību;

i) informē visus pilnvarotājus par saviem pienākumiem pret ES 
iestādēm;

k) informē visus pilnvarotājus par saviem pienākumiem pret ES 
iestādēm;

Privātpersonas, kuras pārstāv vai kuras nodarbina vienības, kas, lai 
iegūtu personīgu un tālāk nenododamu caurlaidi iekļūšanai Eiropas 
Parlamenta telpās, ir reģistrētas Parlamenta reģistrā:

Privātpersonas, kuras pārstāv vai kuras nodarbina vienības, kas, lai 
iegūtu personīgu un tālāk nenododamu caurlaidi iekļūšanai Eiropas 
Parlamenta telpās, ir reģistrētas Parlamenta reģistrā:
l) pārliecinās, ka Eiropas Parlamenta ēkās ieejas caurlaide visu 
laiku tiek nēsāta redzamā vietā;

j) stingri ievēro Eiropas Parlamenta Reglamenta 9. panta un 
X pielikuma, kā arī I pielikuma 2. panta otrās daļas normas;

m) stingri ievēro piemērojamo Eiropas Parlamenta Reglamentu;

k) pārliecinās, ka jebkura palīdzība, kas sniegta saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta Reglamenta I pielikuma 2. panta noteikumiem, ir 

n) piekrīt tam, ka visu lēmumu pieņemšana saistībā ar 
pieprasījumiem piešķirt piekļuvi Eiropas Parlamentam ir tikai 
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deklarēta šim nolūkam paredzētā reģistrā; Parlamenta prerogatīva un ka piekļuves piešķiršana nav 
automātiskas sekas reģistrācijai Pārredzamības reģistrā.

l) lai novērstu iespējamos interešu konfliktus, iepriekš lūdz atļauju 
Eiropas Parlamenta attiecīgajam deputātam vai deputātiem attiecībā 
uz visa veida līgumattiecībām ar deputāta palīgu vai viņa 
nodarbināšanu un pēc tam to dara zināmu reģistram.

svītrots
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IV pielikums (gandrīz pilnībā pārstrādāts)

Brīdinājumu, izmeklēšanas un sūdzību izskatīšanas procedūras

I. BRĪDINĀJUMI

Ikviens var APRS iesniegt brīdinājumu saistībā ar reģistrā iekļauto informāciju un neatbilstīgu 
reģistrāciju, aizpildot standarta saziņas veidlapu Pārredzamības reģistra tīmekļa vietnē.

Brīdinājumus par reģistrā ievadīto informāciju izskata kā Rīcības kodeksa d) punkta1 pārkāpumus. 
Attiecīgā reģistrētā persona tiek aicināta atbilstīgi atjaunināt informāciju un/vai sniegt paskaidrojumus 
APRS. Ja attiecīgā reģistrētā persona nesadarbojas, var tikt piemērotas sankcijas, kas izklāstītas 
sankciju tabulā (2.–4. rinda) šā pielikuma beigās.

II. SŪDZĪBAS

1. posms — sūdzību iesniegšana

1. Ikviens var iesniegt sūdzību APRS, aizpildot standarta veidlapu Pārredzamības reģistra tīmekļa 
vietnē. Šajā veidlapā norāda šādu informāciju:

a) reģistrētā persona, par kuru iesniegta sūdzība;
b) sūdzības iesniedzēja vārds un kontaktinformācija;
c) detalizēta informācija par sūdzību, tostarp iespējamie dokumenti vai citi materiāli, ar kuriem pamato 
sūdzību, kā arī norāde par sūdzības iesniedzējam nodarīto iespējamo kaitējumu un visiem rīcības 
kodeksa tīšiem pārkāpumiem.

Anonīmas sūdzības netiek izskatītas.

2. Sūdzībā min rīcības kodeksa klauzulas, kuras sūdzības iesniedzēja skatījumā ir pārkāptas. Visu to 
sūdzību statusu, kurās norādītos pārkāpumus APRS jau sākumā atzīst par netīšiem, var mainīt uz 
statusu „brīdinājums”.

3. Rīcības kodeksu piemēro tikai attiecībās starp interešu pārstāvjiem un ES iestādēm, un to nevar 
izmantot, lai regulētu attiecības trešo personu vai reģistrēto personu starpā.

2. posms — pieņemamība

4. Pēc sūdzības saņemšanas APRS:

a) piecu darba dienu laikā sūdzības iesniedzējam sniedz apstiprinājumu par sūdzības saņemšanu;
b) pārbauda, vai uz sūdzības iesniedzēju attiecas Pārredzamības reģistra izmantošanas joma, kā 
izklāstīts reģistrēto personu rīcības kodeksā un 1. posmā iepriekš tekstā;
c) pārbauda, vai ir iesniegti sūdzību pamatojošie pierādījumi, piemēram, dokumenti, citi materiāli vai 
personīgi apgalvojumi; būtībā visu būtisko pierādījumu avotam jābūt vai nu reģistrētajai personai, par 
kuru sūdzība iesniegta, dokumentam, ko izdevusi trešā puse, vai publiski pieejamam avotam; sūdzības 
iesniedzēja vērtējumi nav uzskatāmi par pierādījumiem;
d) pamatojoties uz iepriekš izklāstīto sākotnējo pārbaudi, izlemj par sūdzības pieņemamību.

                                               
1

Saskaņā ar šo d) punktu reģistrējamās personas attiecībās ar ES iestādēm un to deputātiem/locekļiem, ierēdņiem un citiem 
darbiniekiem „pēc iespējas labāk nodrošina to, ka informācija, ko tās sniedz reģistrācijas brīdī un pēc tam saistībā ar savu 
darbību, uz kuru attiecas reģistra izmantošanas joma, ir pilnīga, aktuāla un precīza”.
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5. Ja sūdzību atzīst par nepieņemamu, sūdzības iesniedzēju par to rakstiski informē, norādot pieņemtā 
lēmuma pamatojumu.

6. Ja sūdzību atzīst par pieņemamu, gan sūdzības iesniedzēju, gan arī iesaistīto reģistrēto personu 
informē par lēmumu un par īstenojamo procedūru, kas izklāstīta turpmāk tekstā.

3. posms — pieņemamas sūdzības izskatīšana — pārbaude un pagaidu pasākumi

7. Attiecīgo reģistrēto personu informē par sūdzības saturu un pārkāptajiem noteikumiem un 
vienlaikus aicina 20 darba dienu laikā sniegt paskaidrojumus, argumentus vai citus aizstāvības 
līdzekļus. Lai pamatotu atbildi, minētajā termiņā var iesniegt arī profesionālas pārstāvības 
organizācijas izdotu memorandu, jo īpaši attiecībā uz reglamentētām profesijām vai organizācijām, uz 
kurām attiecas profesionālais rīcības kodekss.

8. Ja atbilde netiek sniegta 7. punktā norādītajā termiņā, attiecīgo reģistrēto personu uz laiku — līdz 
sadarbības atsākšanai — izslēdz no reģistra.

9. Visu informāciju, kas tiek iegūta izmeklēšanas laikā, izskata APRS, un APRS var pieņemt lēmumu 
par tās reģistrētās personas uzklausīšanu, par kuru iesniegta sūdzība, vai par sūdzības iesniedzēja 
uzklausīšanu.

11. Ja iesniegto materiālu pārbaudes laikā konstatē, ka sūdzība nav pamatota, APRS informē abas 
puses par šai sakarā pieņemto lēmumu, norādot lēmuma pamatojumu.

12. Ja sūdzībā apgalvotais pārbaudes laikā apstiprinās, reģistrēto personu uz laiku — kamēr risina 
konkrēto problēmu (sk. 13.–17. punktu turpmāk tekstā) — izslēdz no reģistra, un, jo īpaši, ja reģistrētā 
persona nesadarbojas, tai var piemērot vairākus citus pasākumus, tostarp, izslēgšanu no reģistra un, ja 
nepieciešams, visu Eiropas Parlamenta ieejas caurlaižu atņemšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
iekšējām procedūrām (sk. 5. posmu vai 2.–4. rindu sankciju tabulā turpmāk tekstā).

4. posms — pieņemamas sūdzības izskatīšana — risinājums

13. Ja sūdzībā apgalvotais apstiprinās un problēmas ir konstatētas, APRS sadarbībā ar attiecīgo 
reģistrēto personu veic visus nepieciešamos pasākumus, lai risinātu un atrisinātu problēmu(-as).

14. Ja reģistrētā persona sadarbojas, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, būtu jāatvēl pietiekams 
laikposms problēmas atrisināšanai. Taču, ja reģistrētā persona nesadarbojas pēc papildu 20 darba 
dienu laikposma (sk. 7. punktu, kurā noteikts sākotnējais termiņš), piemēro pārkāpumu gadījumā 
paredzētās sankcijas (sk. 5. posmu, 19.–21. punktu vai 2.–4. rindu sankciju tabulā turpmāk tekstā).

15. Ja rasts problēmas iespējamais risinājums un reģistrētā persona sadarbojas, lai šādu risinājumu 
īstenotu, tās reģistrāciju turpina un sūdzības izskatīšanu slēdz. Gan sūdzības iesniedzēju, gan arī 
attiecīgo reģistrēto personu informē par lēmumu un tā pamatojumu.

16. Ja rasts problēmas iespējamais risinājums un reģistrētā persona nesadarbojas, lai šādu risinājumu 
īstenotu, attiecīgo reģistrēto personu izslēdz no reģistra (sk. 2. un 3. rindu sankciju tabulā turpmāk 
tekstā). Gan sūdzības iesniedzēju, gan arī attiecīgo reģistrēto personu informē par lēmumu un tā 
pamatojumu.

17. Ja iespējamā risinājuma īstenošanai nepieciešams trešās personas vai valsts pārvaldes iestādes 
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lēmums, galīgā lēmuma pieņemšanu aptur uz laiku līdz attiecīgā lēmuma saņemšanai.

5. posms — pieņemamas sūdzības izskatīšana — rīcības kodeksa pārkāpuma gadījumā 
piemērojamās sankcijas

18. Ja attiecīgā reģistrētā persona nekavējoties veic labojumus, gan sūdzības iesniedzējam, gan arī 
reģistrētajai personai nosūta rakstisku apstiprinājumu par faktiem un to labojumiem (sk. 1. rindu 
sankciju tabulā turpmāk tekstā).

19. Ja attiecīgā reģistrētā persona nerīkojas noteiktajos termiņos (sk. 7. un 14. punktu), to izslēdz no 
reģistra (sk. 2. rindu sankciju tabulā turpmāk tekstā) un tā zaudē iespēju saņemt jebkādus ar 
reģistrāciju saistītos stimulus.

20. Ja konstatēta nepiedienīga uzvedība, reģistrēto personu izslēdz no reģistra (sk. 3. rindu sankciju 
tabulā turpmāk tekstā) un tā zaudē iespēju saņemt jebkādus ar reģistrāciju saistītos stimulus.

21. Ja konstatē atkārtotu un tīšu nevēlēšanos sadarboties vai atkārtotu un tīšu nepiedienīgu uzvedību, 
vai būtiskus pārkāpumus (sk. 4. rindu sankciju tabulā turpmāk tekstā), lēmumu par pārreģistrācijas 
aizliegumu konkrētā laikposmā (1–2 gadi atkarībā no pārkāpuma smaguma) pieņem kopīgi Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas (APRS) kompetentie dienesti, un to var pārskatīt abu iestāžu 
ģenerālsekretāri.

22. Jebkuru pieņemto sankciju (sk. 18.–22. punktu vai 1.–4. rindu sankciju tabulā) paziņo attiecīgajai 
reģistrētajai personai un sūdzības iesniedzējam.

23. Ja APRS pieņemtā sankcija paredz ilglaicīgu izslēgšanu no reģistra (sk. 4. rindu sankciju tabulā), 
attiecīgā reģistrētā persona 20 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas abu iestāžu 
ģenerālsekretāriem var iesniegt pamatotu pieprasījumu pārskatīt pieņemto sankciju. Pēc 20 dienu 
termiņa beigām vai pēc tam, kad ģenerālsekretāri pieņēmuši galīgo lēmumu, informē Eiropas 
Parlamenta un Komisijas kompetentos priekšsēdētāju vietniekus un sankciju dara publiski zināmu 
reģistrā.

24. Ja lēmums par pārreģistrācijas aizliegumu konkrētā laikposmā paredz liegt iespēju pieprasīt atļauju 
piekļuvei Eiropas Parlamentam kā interešu pārstāvim, Eiropas Parlamenta ģenerālsekretārs iesniedz 
Kvestoru kolēģijai priekšlikumu un aicina apstiprināt attiecīgajai personai piešķirtās piekļuves atļaujas 
atsaukšanu piemērojamajā laikposmā.

25. Savos lēmumos par piemērojamām sankcijām saskaņā ar šo procedūru APRS pienācīgi ņem vērā 
samērīguma un labas pārvaldības principus. APRS darbību koordinē Eiropas Komisijas 
Ģenerālsekretariāta daļas vadītājs, un tas darbojas Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 
ģenerālsekretāru pakļautībā, kuri tiek pienācīgi informēti.
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Rīcības kodeksa pārkāpšanas gadījumā paredzēto sankciju tabula
Pārkāpuma veids (skaitļi attiecas uz 

punktiem iepriekš tekstā)
Sankcija Sankcijas 

publicēšana reģistrā
Formāls lēmums 
liegt iespēju 
piekļūt Eiropas 
Parlamentam

1 Nekavējoties novērsts pārkāpums (18) Rakstisks paziņojums, 
kurā atzīti fakti un to 
labojumi

Nē Nē

21 Nevēlēšanās sadarboties ar APRS (19) Izslēgšana no reģistra 
un atļaujas piekļūt 
Eiropas Parlamentam 
atsaukšana

Nē Nē

31 Nepiedienīga uzvedība (20) Izslēgšana no reģistra 
un atļaujas piekļūt 
Eiropas Parlamentam 
atsaukšana

Nē Nē

4 Atkārtota nevēlēšanās sadarboties un/vai 
atkārtota nepiedienīga uzvedība (21–22), 
un/vai būtisks pārkāpums

a) Izslēgšana no 
reģistra uz 1 gadu un 
atļaujas piekļūt 
Eiropas Parlamentam 
(kā akreditētam 
interešu grupas 
pārstāvim) formāla 
atsaukšana
b) Izslēgšana no 
reģistra uz 2 gadiem 
un atļaujas piekļūt 
Eiropas Parlamentam 
(kā akreditētam 
interešu grupas 
pārstāvim) formāla 
atsaukšana

Jā, ar iestāžu 
ģenerālsekretāru 
lēmumu

Jā, ar Kvestoru 
kolēģijas lēmumu

                                               
1 Tabulas 2. un 3. rindā minētajos gadījumos attiecīgā reģistrētā persona varēs veikt pārreģistrāciju, ja tiks ņemti vērā 
konstatējumi, kas ir izslēgšanas pamatā.
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PASKAIDROJUMS

Priekšsēdētāja vietnieka Rainer Wieland 2013. gada 19. decembra vēstule priekšsēdētājam 
Martin Schulz

Priekšsēdētāja kungs!

2013. gada 12. decembrī Iestāžu augsta līmeņa darba grupa un Pārredzamības reģistra 
pārskatīšanas komisija pabeidza savas konsultācijas saskaņā ar Prezidija 2013. gada 10. jūnijā 
piešķirto mandātu.

Kā minētās darba grupas priekšsēdētājs es ar gandarījumu sniedzu ziņojumu Prezidijam un 
iesniedzu vairāku secinājumu un iestāžu vienošanās par Pārredzamības reģistru (IV) 
grozījumu projektu, par kuriem kopumā darba grupā panākta vienprātība. M. Ehrenhauser, 
kurš kā pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts darba grupas darbā piedalījās kā 
novērotājs, atturējās.
Saskaņoto dokumentu kopumu, kura formāla daļa ir arī šī vēstule un ierosinātās rezolūcijas 
saturs, būtībā veido trīs elementi, proti:

 reģistra līdzšinējo panākumu atzīšana,
 apstiprinājums Eiropas Parlamenta saistībām nākotnē izveidot obligātu reģistru,
 vairāki konkrēti priekšlikumi sistēmas uzlabošanai, kas izstrādāti diskusijās ar darba 

grupas komisiju.

Rūpīgi izvērtējot Pārredzamības reģistra darbību, darba grupas locekļi ir atzinīgi novērtējuši 
tā pēdējos divos gados panākto progresu saistībā ar reģistrētajiem attiecīgo interešu grupu 
pārstāvjiem — saskaņā ar pašreizējām aplēsēm ir reģistrēti 75 % visu nozīmīgāko ar 
uzņēmējdarbību saistīto struktūru un aptuveni 60 % NVO, kas darbojas Briselē. Taču darba 
grupas locekļi ir atzinuši, ka divus gadus pēc reģistra izveides ir skaidrs, ka jāturpina uzlabot 
reģistra darbību un kvalitāti, jo īpaši saistībā ar reģistrācijas prasībām un to uzraudzību.

Saistībā ar obligātā pārredzamības reģistra izveidi nākotnē, pamatojoties uz abu iestāžu 
juridisko dienestu atzinumiem, ir konstatēts, ka pašlaik Eiropas Savienības tiesību akti 
nenodrošina atbilstīgu juridisko pamatu lobētāju obligātai reģistrācijai.

Tika atzīts, ka, tā kā LESD 298. panta 2. punkts attiecas tikai uz ES pārvaldi, to nevar piemērot 
iestāžu deputātiem/locekļiem vai Savienības likumdošanas darbībām. No otras puses, LESD 
352. pants nodrošina juridisko pamatu, taču piemērojamā likumdošanas procedūra prasa panākt 
vienprātību Padomē, bet no Eiropas Parlamenta puses — tikai vienprātību.

Ņemot vērā šo sarežģīto situāciju, darba grupā iekļautie Eiropas Parlamenta deputāti uzskata, ka ar 
Eiropas Parlamenta nostāju, kurā izvērtēts priekšlikums par Pārredzamības reģistra pārskatīšanu, 
būtu ne tikai jāapstiprina un jāatjauno Parlamenta iepriekš pieņemtie lēmumi par obligāta reģistra 
izveidi, bet arī skaidri jānosaka aicinājums Komisijai veicināt politisko rīcību nolūkā izstrādāt jaunu 
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juridisko pamatu obligāta reģistra ieviešanai, kas būtu piemērotāks nekā LESD 352. pants.

Ja Komisija nesasniedz šo mērķi, Eiropas Parlamenta rezolūcijā būtu jāizsaka aicinājums 
Komisijai līdz 2016. gada beigām iesniegt priekšlikumu par obligāta reģistra ieviešanu, 
pamatojoties uz esošo juridisko pamatu. Katrā ziņā Pārredzamības reģistra plašāks 
izvērtējums būtu jāparedz vēlākais līdz 2017. gada beigām.

Darba grupa ierosina līdz tam laikam ieviest vairākus būtiskus stimulējošus pasākumus, lai 
veicinātu Pārredzamības reģistra akceptēšanu un labāk motivētu pēc iespējas vairāk vienību 
reģistrēties.

Šādi Komisijas īstenoti stimuli cita starpā varētu būt:

 pasākumi, kas saistīti ar informācijas nosūtīšanu reģistrētajām personām, uzsākot 
sabiedrisko apspriešanu;

 pasākumi saistībā ar ekspertu grupām un citām padomdevējām struktūrām;
 īpašu adresātu sarakstu izmantošana vai iestādes patronāža.

Darba grupa atzinīgi novērtējusi Komisijas paziņojumu nākotnē apsvērt iespēju mērķtiecīgās 
apspriešanās ļaut piedalīties tikai reģistrētām organizācijām.

Šādi Eiropas Parlamenta īstenoti stimulējošie pasākumi cita starpā varētu būt reģistrācijas 
piesaiste šādām darbībām:

 piekļuves Eiropas Parlamenta telpām, deputātiem un darbiniekiem turpmāka 
veicināšana,

 atļaujas piešķiršana organizēt pasākumus Parlamenta telpās vai piedalīties to rīkošanā,
 uzlabota informācijas nosūtīšana, tostarp izmantojot īpašus adresātu sarakstus,
 iespēja piedalīties kā runātājiem komiteju rīkotajās uzklausīšanās,
 iestādes patronāža.

Ņemot to vērā, saziņa ar organizācijām, kuras var reģistrēties, taču nav reģistrētas, tiktu 
ierobežota tiktāl, cik tas nepieciešams, lai ievērotu Līgumus un tiesiskuma principus, un 
iestāžu dienestiem tiktu dots uzdevums attiecīgi rīkoties.

Vēlos uzsvērt, ka, apstiprinot šādus stimulējošus pasākumus, Prezidija locekļi apņemas 
attiecīgi grozīt spēkā esošos Prezidija lēmumus1. Var būt nepieciešams pārskatīt arī citus 
administratīvos noteikumus.

                                               
1

Prezidija lēmumi, kas, iespējams, būtu jāgroza, ietver lēmumus par šādiem jautājumiem:
– Noteikumi par Eiropas Parlamenta atbalstu (Prezidija 1997. gada 9. jūnija lēmums, grozīts 2013. gada 
15. aprīlī),
– Norādījumi par Eiropas Parlamenta amatpersonu un citu ierēdņu pienākumiem (Prezidija 2008. gada 7. jūlija 
lēmums),
– Noteikumi par drošību (konsolidēti ar Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu),
– Noteikumi par sabiedrisko uzklausīšanu (Prezidija 2003. gada 18. jūnija lēmums, pēdējo reizi grozīts 
2012. gada 19. novembrī),
– Noteikumi par Parlamenta telpu izmantošanu ārēju struktūru vajadzībām (Prezidija 2000. gada 14. marta 
lēmums).
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Visbeidzot, darba grupā iekļautie Eiropas Parlamenta deputāti ierosina Prezidijam aicināt 
Konstitucionālo jautājumu komiteju (AFCO), pamatojoties uz tās apstiprinātajiem iestāžu 
vienošanās grozījumiem, izstrādāt ziņojumu par Pārredzamības reģistra pārskatīšanu saskaņā 
ar Reglamenta 127. pantu par iestāžu nolīgumiem, kas būtu jāiesniedz izskatīšanai plenārsēdē 
līdz šā Parlamenta pilnvaru laika beigām, lai nodrošinātu attiecīgo noteikumu stāšanos spēkā 
nākamajā pilnvaru termiņā.

Minētajā ziņojumā būtu ne tikai jāiekļauj iestāžu vienošanās grozījumi, bet arī, cerot uz 
obligātā reģistra izveidi nākotnē un gatavojoties tai, cita starpā īpaša uzmanība jāpievērš tam, 
lai tiktu izstrādātas izmantojamas un visiem pieņemamas definīcijas joprojām nedefinētajiem 
juridiskajiem terminiem, piemēram, terminiem „interešu pārstāvji” un „nepiedienīga 
uzvedība”. Turklāt šai sakarā jāizvērtē iespējamā neatbilstība valstu tiesību aktiem par 
konfidencialitātes noteikumiem, kas attiecas uz konkrētām reglamentētām profesijām 
(piemēram, juristiem), ņemot vērā to, ka darba grupa ir atzinīgi novērtējusi priekšsēdētāja 
ierosināto pārejas posma risinājumu, kas jāpārbauda padziļināti.

Visbeidzot, darba grupa saskaņā ar savu mandātu iesniedz Prezidijam pievienoto iestāžu 
vienošanās par Pārredzamības reģistru teksta sīki izstrādāto grozījumu projektu. Prezidijs tiek 
aicināts īstenot nepieciešamos pasākumus, lai pēc iespējas drīzāk pabeigtu iestāžu vienošanās 
pārskatīšanas procesu nolūkā uzlabot reģistra darbību un palielināt tā nozīmi ilgtermiņā.


