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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi medinstitucionalnega sporazuma o registru za preglednost
(2014/2010(ACI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju seje predsedstva dne 13. januarja 2014, na kateri je odobrilo priporočila, ki 
jih je 12. decembra 2013 sprejela medinstitucionalna delovna skupina na visoki ravni za 
revizijo registra za preglednost,

– ob upoštevanju osnutka medinstitucionalnega sporazuma Evropskega parlamenta in 

Evropske komisije o vzpostavitvi registra za preglednost za organizacije ter samozaposlene 
osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU (v nadaljnjem besedilu: 
spremenjeni sporazum),

– ob upoštevanju člena 11(1)(2) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju člena 295 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju sklepa z dne 11. maja 2011 o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma 
med Parlamentom in Komisijo o skupnem registru za preglednost1,

– ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 23. junija 2011 Evropskega 
parlamenta in Evropske komisije o vzpostavitvi registra za preglednost za organizacije in 
samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU (v nadaljnjem 

besedilu:sporazum z dne 23. junija 2011)2,

– ob upoštevanju člena 127(1) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7–0000/2014),

A. ker člen 11(2) PEU določa: „Institucije vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog s 

predstavniškimi združenji in civilno družbo“;

B. ker preglednost tega dialoga zahteva dobro delovanje skupnega registra organizacij in oseb, 
ki poskušajo vplivati na oblikovanje politik EU in postopke izvajanja politik;

C. ker je v okviru svoje resolucije z dne 8. maja 2008 o pripravi okvira za dejavnosti 

zastopnikov interesov (lobistov) v institucijah Evropske unije3 določil načela, na podlagi 

katerih je Evropski parlament začel pogajanja s Komisijo o skupnem registru za 
preglednost;

                                               
1 UL C 377 E, 7.12.2012, str. 176.
2 UL L 191, 22.7.2011, str. 29.
3 UL C 271 E, 12.11.2009, str. 48.
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D. ker so bili z zgoraj omenjenim sklepom z dne 11. maja 2011 določeni pravila in okvir 
registra za preglednost za organizacije in samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri 
oblikovanju in izvajanju politik EU;

1. meni, da je predlagana sprememba sporazuma z dne 23. junija 2011 pomemben korak naprej 

na tej stopnji; 

2. ponavlja svoj poziv k obveznemu registru, ki ga je že izrazil v svoji zgoraj omenjeni 
resoluciji z dne 8. maja 2008 in svojem zgoraj omenjenem sklepu z dne 11. maja 2011; 

3. poziva Komisijo, naj do konca leta 2016 predloži zakonodajni predlog za vzpostavitev 
obveznega registra na osnovi člena 352 PDEU; 

4. poziva Komisijo, naj v okvir morebitnih prihodnjih predlogov o celoviti reformi pogodb 
vključi predlog o spremembi člena 298 PDEU ali o ustrezni posebni pravni podlagi, ki bo 

omogočala vzpostavitev obveznega registra z rednim zakonodajnim postopkom; 

5. priznava vlogo Sveta vse od vzpostavitve registra za preglednost in pozdravlja dejstvo, da 
se je Svet kot opazovalec vključil v postopek, v okviru katerega pregleduje sporazum z dne 

23. junija 2011; vendar pa za zagotovitev preglednosti v vseh fazah zakonodajnega 
postopka na ravni EU ponovno poziva Svet, naj se čim prej pridruži registru za preglednost;

6. pozdravlja izboljšano specifikacijo informacij, ki bodo zagotovljene v skladu s 
spremenjenim dogovorom, ki se bo izvajal z vztrajanjem na razkritju identitete vseh strank, 

ki jih zastopajo organizacije in samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in 
izvajanju politik EU, in z jasnim povezovanjem vseh upravičenih dejavnosti z zadevnimi 
strankami; 

7 meni, da mora „neprimerno vedenje‟ v smislu točke (b) pravil ravnanja, ki so priložena 
spremenjenemu sporazumu, poleg splošno sprejetih načel vsebovati tudi:

- posredovanje v zasebno okolje ali zasebno življenje nosilcev odločanja, npr. s 
pošiljanjem daril na njihov hišni naslov ali približevanjem njihovim domovom ali prek 

njihovih sorodnikov ali prijateljev;

- neuspelo navedbo interesov ali zastopanih strank pri vzpostavljanju stika s poslanci 
Evropskega parlamenta, uradniki ali drugim osebjem Evropskega parlamenta z ozirom 

na zakonodajni postopek;

- uporabo „slamnatih skupin“, tj. organizacij, ki skrivajo interese in svoje stranke, ki niso 
vpisane v register za preglednost;

8. pozdravlja bolj jasne opredelitve, s katerimi se opisujejo izjeme pri obsegu zajetih 

dejavnosti odvetniških družb;

9. pričakuje, da bodo te bolj jasne opredelitve pripomogle k spodbujanju nadaljnjih vpisov v 
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register in k boljšemu razumevanju pomena ustreznih dejavnosti odvetniških družb, da 
bodo lahko imele koristi od pobud v okviru registra za preglednost, in da bodo lahko na 
pregleden način sodelovale pri postopku odločanja;

10. pozdravlja nedavne sklepe bruseljske in pariške odvetniške zbornice, ki priznavata razlike 

med pravnimi dejavnostmi odvetnikov in drugimi dejavnostmi s področja uporabe registra 
za preglednost; poleg tega poziva Svet odvetniških združenj Evrope, naj svoje člane 
spodbudi k sprejetju podobnih ukrepov;

11. pozdravlja namero svojega predsedstva o uvedbi znatnega števila spodbujevalnih ukrepov 
za okrepitev sodelovanja pri registru za preglednost;

12. z namenom polnega izvajanja teh ukrepov poziva predsedstvo, naj upošteva naslednje 
konkretne predloge za vključitev v ustrezne odločitve predsedstva:

a) spodbuditi uradnike Evropskega parlamenta ali drugo osebje, naj v primeru, ko se 
nanje obrnejo predstavnik organizacije ali posamezniki, ki opravljajo dejavnost s 
področja uporabe registra za preglednost, preverijo, ali je zadevna organizacija 

registrirana, in če ni, naj jo spodbudijo k vpisu v register;

b) omejiti dostop do stavb Evropskega parlamenta za neregistrirane organizacije ali 
posameznike;

c) omogočiti, da dogodke organizirajo ali gostijo skupaj z organizacijami ali posamezniki 

s področja uporabe registra le, če so vpisani v register;

d) predstavnikom organizacij ali posameznikom s področja uporabe registra za 
preglednost omogočiti, da kot govorci sodelujejo na okrogli mizi predstavitev odbora 

le, če so vpisani v register;

e) omejiti možnost Evropskega parlamenta, da prevzame pokroviteljstvo za dogodek, ki 
ga organizira organ s področja uporabe registra za preglednost, na primere, v katerih je 
organ vpisan v register;

13. poziva nekdanje poslance Evropskega parlamenta, naj upoštevajo ustrezne določbe4 pri 
izvajanju dejavnosti s področja uporabe registra za preglednost;

14. prosi Skupni sekretariat registra za preglednost, naj redno poroča o delovanju sistema 

spodbud, da se na koncu vzpostavi obvezen register; 

15. poudarja, da neregistrirane organizacije ali posamezniki (četudi niso registrirani le začasno) 
ne bodo imeli dostopa do novih spodbud in prednosti, povezanih z registracijo; 

16. pozdravlja in spodbuja vlogo, ki jo imajo neinstitucionalni nadzorni organi pri nadziranju 

preglednosti institucij EU;
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17. meni, da je treba okrepiti strukturo in osebje Skupnega sekretariata registra za preglednost, 
da bi lahko izvajali nove določbe spremenjenega sporazuma, obravnavali postopke za 
opozorila ter za preiskavo in obravnavo pritožb in da bi lahko izboljšali postopke za 
preverjanje zanesljivosti informacij, ki jih zagotovijo prosilci;

18. spodbuja Komisijo, naj pri opravljanju svoje funkcije usklajevanja registra za preglednost 
skrbno spremlja pravilno izvajanje spremenjenega sporazuma;

19. odobri spodaj navedeni spremenjeni sporazum in ga sklene priložiti svojemu Poslovniku;

20. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Komisije podpiše spremenjeni 
sporazum in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s prilogo posreduje Svetu, Komisiji in 
parlamentom držav članic. 

                                                                                                                                                       
4 Redna seja kvestorjev v četrtek, 19. aprila 2012, PV QUAEST.
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PRILOGA: MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUM O REGISTRU ZA PREGLEDNOST: OSNUTEK ZAČASNEGA BESEDILA Z 
MOREBITNIMI SPREMEMBAMI SPORAZUMA, KI GA JE POTRDILA DELOVNA SKUPINA NA VISOKI RAVNI ZA REVIZIJO 

REGISTRA ZA PREGLEDNOST – 12. december 2013

Sedanje besedilo Predlagane spremembe
Sporazum med Evropskim parlamentom in Komisijo

o vzpostavitvi registra za preglednost

za organizacije in samozaposlene osebe, ki so vključene v 
oblikovanje in izvajanje politik EU

Sporazum med Evropskim parlamentom in Komisijo

o registru za preglednost

za organizacije in samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri 
oblikovanju in izvajanju politik EU

Evropski parlament in Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: stranki 
sporazuma) –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 11(1) in (2) navedene 
pogodbe, Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 295 navedene 
pogodbe, in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo 
(skupaj v nadaljnjem besedilu: pogodbe),

ob upoštevanju, da oblikovalci evropske politike pri svojem delovanju niso 
izolirani od civilne družbe, temveč s predstavniškimi združenji in civilno 
družbo vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog –

STA SKLENILA NASLEDNJI SPORAZUM:

nespremenjeno
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I. Vzpostavitev registra za preglednost I. Pregled registra za preglednost

1. V skladu z zavezanostjo k preglednosti se stranki sporazuma dogovorita, da 
vzpostavita in upravljata skupni "register za preglednost" (v nadaljnjem 
besedilu: register), katerega namen je registracija in spremljanje organizacij 
ter samozaposlenih oseb, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik 
EU.

1. V skladu z zavezanostjo k preglednosti se stranki sporazuma sporazumeta,
da pregledata skupni „register za preglednost“, ki je bil uveden junija 2011 
(v nadaljnjem besedilu: register), katerega namen je registracija in 
spremljanje organizacij ter samozaposlenih oseb, ki sodelujejo pri 
oblikovanju in izvajanju politik EU.

II. Načela, na katerih temelji register II. Načela, na katerih temelji register

2. Vzpostavitev in upravljanje registra temeljita na obstoječih sistemih 
registrov – Evropski parlament ga je vzpostavil in začel uporabljati leta 
1996, Evropska komisija pa junija 2008 –, dopolnjenih z delom ustrezne 
skupne delovne skupine Evropskega parlamenta in Evropske komisije ter s 
prilagoditvami, ki izhajajo iz pridobljenih izkušenj in prispevkov interesnih 
skupin, zapisanih v sporočilu Evropske komisije z dne 28. oktobra 2009 z 
naslovom „Pobuda za preglednost v Evropi: register zastopnikov interesov, 
leto pozneje“1.. Ta pristop ne vpliva na cilje Evropskega parlamenta, 
navedene v resoluciji Parlamenta z dne 8. maja 2008 o pripravi okvira za 
dejavnosti zastopnikov interesov (lobistov) v institucijah Evropske unije2, in 
tudi ne posega vanje.

2. Vzpostavitev in upravljanje registra ne vplivata na cilje Evropskega 
parlamenta, navedene v resolucijah Parlamenta z dne 8. maja 2008 in 11. 
maja 2011 o pripravi okvira za dejavnosti zastopnikov interesov (lobistov) v 
institucijah Evropske unije1, in tudi ne posega vanje.

3. Pri vzpostavitvi in upravljanju registra je treba upoštevati splošna načela 
prava Unije, vključno z načeloma sorazmernosti in nediskriminacije.

3. Pri upravljanju registra je treba upoštevati splošna načela prava Unije, 
vključno z načeloma sorazmernosti in nediskriminacije.

4. Pri vzpostavitvi in upravljanju registra je treba upoštevati pravico poslancev 
Evropskega parlamenta, da parlamentarni mandat opravljajo brez omejitev, 
njihovim volivcem pa ne sme ovirati dostopa do prostorov Evropskega 
parlamenta.

4. Pri upravljanju registra je treba upoštevati pravico poslancev Evropskega 
parlamenta, da parlamentarni mandat opravljajo brez omejitev.

                                               
1 KOM(2009)0612. črtano
2 UL C 271 E, 12.11.2009, str. 48. 1 UL C 271 E, 12.11.2009, str. 48 in UL 377 E, 7.12.2012, str. 176 do 
187.
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5. Vzpostavitev in upravljanje registra ne posega v pristojnosti ali posebne 
pravice strank sporazuma ali vpliva na njune zadevne organizacijske 
pristojnosti.

5. Upravljanje registra ne posega v pristojnosti ali posebne pravice strank 
sporazuma ali vpliva na njune zadevne organizacijske pristojnosti

6. Stranki sporazuma si prizadevata obravnavati podobno vse subjekte, ki 
opravljajo podobne dejavnosti, in omogočiti, da bi za registracijo organizacij 
in samozaposlenih oseb, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU, 
veljati enaki pogoji.

nespremenjeno

III. Struktura registra III. Struktura registra

7. Register vsebuje: 7. V strukturi registra so:
(a) smernice registra:
– področje uporabe registra, upravičene dejavnosti in izjeme;

(a) določbe o področju uporabe registra, upravičenih dejavnostih,
definicijah, spodbudah in izjemah;

– oddelki za registracijo (priloga 1); (b) oddelki za registracijo (priloga 1);
– podatki, ki se zahtevajo od registracijskih zavezancev, vključno z 
zahtevami glede finančnih razkritij (priloga 2);

(c) podatki, ki se zahtevajo od registracijskih zavezancev, vključno z 
zahtevami glede finančnih razkritij (priloga 2);

(b) pravila ravnanja (priloga 3); (d) pravila ravnanja (priloga 3);
(c) mehanizem za pritožbe in ukrepe, ki se uporabijo v primeru ravnanja, ki ni 
skladno s pravili, vključno s postopkom za preiskavo in obravnavo pritožb 
(priloga 4).

(e) mehanizem za pritožbe in opozorila ter ukrepe, ki se uporabijo v primeru 
ravnanja, ki ni skladno s pravili, vključno s postopkom za ravnanje z 
opozorili in preiskavo in obravnavo pritožb (priloga 4);
(f) smernice za izvajanje s praktičnimi informacijami za registracijske 
zavezance.

IV. Področje uporabe registra IV. Področje uporabe registra

Zajete dejavnosti
8. Področje uporabe registra zajema vse dejavnosti, razen tistih, ki so izvzete 
v delu IV, katerih cilj je neposredno ali posredno vplivati na oblikovanje ali 
izvajanje politik ter postopke odločanja institucij EU, ne glede na uporabljen 
komunikacijski kanal ali komunikacijsko sredstvo, npr. zunanje izvajanje, 
mediji, pogodbe s poklicnimi posredniki, možganski trusti, „platforme“, 
forumi, kampanje in javne pobude. Te dejavnosti med drugim vključujejo 
stike s člani, uradniki ali ostalim osebjem v institucijah EU, pripravo, 
razpošiljanje in posredovanje pisem, informativnega gradiva ali dokumentov 

Zajete dejavnosti
8. Področje uporabe registra zajema vse dejavnosti, razen tistih, ki so izvzete 
v točkah 10 in 11, katerih cilj je neposredno ali posredno vplivati na 
oblikovanje ali izvajanje politik ter postopke odločanja institucij EU, ne 
glede na uporabljen komunikacijski kanal ali komunikacijsko sredstvo, npr. 
zunanje izvajanje, mediji, pogodbe s poklicnimi posredniki, možganski trusti, 
„platforme“, forumi, kampanje in javne pobude, ter ne glede na kraj 
opravljanja.
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za razpravo in dokumentov o stališčih, organizacijo dogodkov, srečanj ali 
promocijskih dejavnosti in družabnih dogodkov ali konferenc, za katere so 
vabila prejeli člani, uradniki ali ostalo osebje institucij EU. Vključeni so tudi 
prostovoljni prispevki in sodelovanje na uradnih posvetovanjih o predvideni 
zakonodaji EU ali drugih pravnih aktov ter drugih odprtih posvetovanjih.

Neposredni vpliv pomeni neposreden stik ali komunikacijo z institucijami 
EU ali druga dejanja, ki sledijo takim ravnanjem. Posredni vpliv pomeni 
uporabo posrednih dejavnikov vpliva, kot so mediji, javno mnenje, 
družabni dogodki ali konference, namenjene institucijam EU ali njihovim 
članom in/ali osebju. 

Skratka, te dejavnosti med drugim vključujejo stike s člani in njihovimi 
pomočniki, uradniki ali ostalim osebjem v institucijah EU, pripravo, 
razpošiljanje in posredovanje pisem, informativnega gradiva ali dokumentov 
za razpravo in dokumentov o stališčih, organizacijo dogodkov, srečanj ali 
promocijskih dejavnosti in družabnih dogodkov ali konferenc, za katere so 
vabila prejeli člani in njihovi pomočniki, uradniki ali ostalo osebje institucij 
EU. Vključeni so tudi prostovoljni prispevki in sodelovanje na uradnih 
posvetovanjih o predvideni zakonodaji EU ali drugih pravnih aktov ter 
drugih odprtih posvetovanjih.

9. Od vseh organizacij in samozaposlenih oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi 
s področja uporabe registra, ne glede na njihov pravni status, se pričakuje 
registracija1.

9. Od vseh organizacij in samozaposlenih oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi 
s področja uporabe registra, ne glede na njihov pravni status, se pričakuje 
registracija. Od subjekta se pričakuje registracija v povezavi z dejavnostmi v 
teku in tistimi v pripravi.

Izvzete dejavnosti Izvzete dejavnosti

10. Organizacija ni upravičena do registracije, če ni opravljala posebnih 
dejavnosti, ki bi vodile do neposredne ali posredne komunikacije z 
institucijo ali njenimi predstavniki. Organizacija, za katero se ugotovi, da 
ni upravičena, se lahko izbriše iz registra.

10. Iz področja uporabe registra so izvzete naslednje dejavnosti: 11. Iz področja uporabe registra so izvzete naslednje dejavnosti:
(a) dejavnosti glede zagotavljanja pravnega in drugega strokovnega (a) dejavnosti glede zagotavljanja pravnega in drugega strokovnega 

                                               
1 Od vlad držav članic, vlad tretjih držav, črtano
mednarodnih medvladnih organizacij ter njihovih diplomatskih misij se
ne pričakuje registracija.
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svetovanja, če so povezane z uveljavljanjem temeljne pravice stranke 
do nepristranskega sojenja, vključno s pravico do obrambe v upravnih 
postopkih, kot jih opravljajo pravniki ali kateri koli drugi zadevni 
strokovnjaki. V področje uporabe registra ne spadajo (ne glede na to, 
kdo pri njih sodeluje): svetovalne dejavnosti in stiki z javnimi organi, 
katerih namen je boljša obveščenost stranke o splošnem pravnem 
položaju, o njenem specifičnem pravnem položaju ali svetovanje o tem, 
ali je nek pravni ali administrativni ukrep v dani obliki zakonsko
ustrezen ali dopusten; svetovanje stranki z namenom, da se ji pomaga 
zagotoviti skladnost njenih dejavnosti z zakonodajo; zastopanje v 
okviru spravnih postopkov ali postopkov mediacije, namenjenih 
reševanju spora brez sodnih ali upravnih organov. Ta pristop velja za 
vse poslovne sektorje v Evropski uniji in ni omejen zgolj na nekatere 
posebne postopke (konkurenca). Če so družba in njeni svetovalci 
vpleteni kot stranka v poseben pravni ali upravni primer, katera koli 
dejavnost, ki je neposredno povezana s tem primerom in ki ni 
namenjena spreminjanju obstoječega pravnega okvira, ne spada v 
področje uporabe registra;

svetovanja:
- če so povezane z uveljavljanjem temeljne pravice stranke do 

nepristranskega sojenja, vključno s pravico do obrambe v upravnih 
postopkih, kot jih opravljajo pravniki ali kateri koli drugi zadevni 
strokovnjaki;

- svetovalne dejavnosti in stiki z javnimi organi, katerih namen je boljša 
obveščenost stranke o splošnem pravnem položaju, o njenem 
specifičnem pravnem položaju ali svetovanje o tem, ali je nek pravni ali 
administrativni ukrep ustrezen ali dopusten v skladu z obstoječimi 
zakoni in regulativnim okoljem;

- svetovanje stranki z namenom, da se ji pomaga zagotoviti skladnost 
njenih dejavnosti z zakonodajo; zastopanje v okviru spravnih postopkov 
ali postopkov mediacije, namenjenih reševanju spora brez sodnih ali 
upravnih organov; 

- če so družba in njeni svetovalci vpleteni kot stranka v poseben pravni 
ali upravni primer, katera koli dejavnost, ki je neposredno povezana s 
tem primerom in ki ni namenjena spreminjanju obstoječega pravnega 
okvira, ne spada v področje uporabe registra. Ta pristop velja za vse 
poslovne sektorje v Evropski uniji in ni omejen zgolj na nekatere 
posebne postopke.

Naslednje dejavnosti je treba vseeno upoštevati kot v celoti upravičene do 
registracije in niso izključene: zagotavljanje podpore (prek zastopanja ali 
mediacije) in odvetniškega materiala (vključno z argumentacijo in 
načrtovanjem), zagotavljanje taktičnih, strateških nasvetov (vključno z 
izpostavljanjem vprašanj, z obsegom in časom sporočanja katerih se 
namerava vplivati na institucije, njihovo osebje in člane).
Z vsako upravičeno dejavnostjo, ki se razvije v skladu s pogodbo 
posrednika, ki ponuja pravne in strokovne nasvete, postaneta upravičena 
za registracijo tako posrednik kot njegova stranka. Ti posredniki morajo 
prijaviti vse stranke s takimi pogodbami pa tudi njihovo relativno težo v 
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finančni mreži, kot je določeno v prilogi 2. S to zahtevo stranka ni 
upravičena do vključitve stroška dejavnosti, dodeljene posredniku, v svojo 
lastno oceno stroškov.

(b) dejavnosti socialnih partnerjev kot udeležencev v socialnem dialogu 
(sindikati, delodajalska združenja itd.), kadar delujejo v vlogi, ki jim je bila 
podeljena s pogodbami. To smiselno velja za vse subjekte, ki jim je bila s 
pogodbami podeljena institucionalna vloga;

(b) dejavnosti socialnih partnerjev kot udeležencev v socialnem dialogu 
(sindikati, delodajalska združenja itd.), kadar delujejo v vlogi, ki jim je bila 
podeljena s pogodbami. To smiselno velja za vse subjekte, ki jim je bila s 
pogodbami podeljena institucionalna vloga;

(c) dejavnosti, ki so odgovor na neposredno in individualizirano zahtevo 
institucije EU ali poslanca Evropskega parlamenta, kot so na primer ad hoc ali 
redni zahtevki za dejstva, podatke ali strokovna znanja in/ali 
individualizirana vabila na javne razprave ali na udeležbo pri delu 
posvetovalnih odborov ali na podobnih forumih.

(c) dejavnosti, ki so odgovor na neposredno in individualizirano zahtevo 
institucije EU ali poslanca Evropskega parlamenta, kot so na primer ad hoc 
ali redni zahtevki za dejstva, podatke ali strokovna znanja.

Posebne določbe Posebne določbe

11. Register ne zadeva cerkva in verskih skupnosti. Vendar pa se pričakuje 
registracija njihovih predstavniških pisarn ali pravnih oseb, pisarn ali mrež, 
vzpostavljenih za njihovo predstavljanje pri stikih z institucijami EU, ter 
njihovih združenj.

12. Register ne zadeva cerkva in verskih skupnosti. Vendar pa se pričakuje 
registracija njihovih predstavniških pisarn ali pravnih oseb, pisarn ali mrež, 
vzpostavljenih za njihovo predstavljanje pri stikih z institucijami EU, ter 
njihovih združenj.

12. Register ne zadeva političnih strank. Vendar pa se pričakuje registracija 
vseh organizacij, ki jih stranke ustanovijo ali podpirajo in ki se ukvarjajo z 
dejavnostmi s področja uporabe registra.

13. Register ne zadeva političnih strank. Vendar pa se pričakuje registracija 
vseh organizacij, ki jih stranke ustanovijo ali podpirajo in ki se ukvarjajo z 
dejavnostmi s področja uporabe registra.
14. Od vladnih služb držav članic, vlad tretjih držav, mednarodnih 
medvladnih organizacij in njihovih diplomatskih predstavništev se 
registracija ne pričakuje. 

13. Register ne zadeva lokalnih, regionalnih in občinskih organov. Vendar 
pa se pričakuje registracija njihovih predstavniških pisarn ali pravnih oseb, 
pisarn ali mrež, vzpostavljenih za njihovo predstavljanje pri stikih z 
institucijami EU, ter njihovih združenj.

15. Od regionalnih javnih organov in njihovih predstavniških pisarn se 
registracija ne pričakuje, po želji pa se lahko registrirajo. Registracija se 
pričakuje od združenj ali mrež, vzpostavljenih za skupno predstavljanje
regij.
16. Registracija se pričakuje od vseh ostalih podnacionalnih javnih 
organov (kot so občine ali mesta). 
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14. Od mrež, platform ali drugih oblik skupnih dejavnosti, ki so brez 
pravnega statusa ali niso pravne osebe, vendar dejansko predstavljajo vir 
organiziranega vpliva ter se ukvarjajo z dejavnostmi s področja uporabe 
registra, se pričakuje registracija. V takih primerih bi morali njihovi člani med 
seboj določiti osebo, odgovorno za stike z upravo registra.

17. Od mrež, platform ali drugih oblik skupnih dejavnosti, ki so brez 
pravnega statusa ali niso pravne osebe, vendar dejansko predstavljajo vir 
organiziranega vpliva ter se ukvarjajo z dejavnostmi s področja uporabe 
registra, se pričakuje registracija. V takih primerih bi morali njihovi člani 
med seboj določiti osebo, odgovorno za stike z upravo registra.

15. Dejavnosti, ki jih je treba upoštevati pri izjavah o finančnih interesih v 
registru, so dejavnosti, ki so usmerjene na vse institucije EU, agencije in 
organe ter na njihove člane, uradnike in ostalo osebje. Te dejavnosti 
vključujejo tudi dejavnosti, usmerjene na organe držav članic, ki delujejo na 
ravni EU in so vključene v postopke odločanja EU.

18. Dejavnosti, ki jih je treba upoštevati pri ocenjevanju upravičenosti do 
registracije, so dejavnosti, ki so (neposredno ali posredno) usmerjene na vse 
institucije EU, agencije in organe ter na njihove člane, uradnike in ostalo 
osebje. Te dejavnosti ne vključujejo dejavnosti, usmerjenih na države 
članice, in zlasti ne vključujejo njihovih stalnih predstavništev pri EU. 

16. Evropske mreže, federacije, združenja ali platforme se spodbujajo k 
oblikovanju skupnih preglednih smernic za njihove člane, ki opredeljujejo 
dejavnosti iz področja uporabe registra. Pričakuje se, da bodo smernice 
objavili.

19. Evropske mreže, federacije, združenja ali platforme se spodbujajo k 
oblikovanju skupnih preglednih smernic za njihove člane, ki opredeljujejo 
dejavnosti iz področja uporabe registra. Pričakuje se, da bodo smernice 
objavili.

V. Pravila, ki veljajo za registracijske zavezance V. Pravila, ki veljajo za registracijske zavezance

17. Zadevne organizacije in posamezniki z registracijo: 20. Zadevne organizacije in posamezniki z registracijo:

- soglašajo, da so podatki, ki jih posredujejo za vključitev v register, 
javni;

nespremenjeno

- soglašajo, da bodo delovali v skladu s pravili ravnanja in po potrebi 
zagotovili besedilo katerega koli strokovnega kodeksa ravnanja, ki jih 
zavezuje;

- soglašajo, da bodo delovali v skladu s pravili ravnanja in po potrebi 
zagotovili besedilo katerega koli strokovnega kodeksa ravnanja, ki jih 
zavezuje2;

-
- jamčijo, da so podatki, ki so jih posredovali za vključitev v register, 

pravilni;
- jamčijo, da so podatki, ki so jih posredovali za vključitev v register, 

pravilni, in soglašajo, da bodo sodelovali pri upravnih zahtevah za 
dodatne informacije in najnovejše podatke;

- sprejmejo, da se bo vsaka pritožba proti njim obravnavala v skladu s - sprejmejo, da se bosta vsako opozorilo ali pritožba, vložena v zvezi z 

                                               
2 Pravila ravnanja za subjekte bi lahko presegala minimalne zahteve 
sedanjih pravil.
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pravili ravnanja, ki veljajo za ta register; njimi, obravnavala v skladu s pravili ravnanja, ki veljajo za ta register;

- soglašajo, da se lahko proti njim izvajajo ustrezni ukrepi, ki se 
uporabljajo v primeru kršitve pravil ravnanja, in se zavedajo, da se v 
primeru neskladnosti s pravili ravnanja proti njim lahko izvedejo ukrepi 
iz priloge 4;

nespremenjeno

- upoštevajo, da bi lahko stranki sporazuma na zahtevo in v skladu z 
določbami Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov1 Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije razkrila korespondenco in druge 
dokumente o dejavnostih registracijskih zavezancev.

-

- upoštevajo, da bi lahko stranki sporazuma na zahtevo in v skladu z 
določbami Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov3 Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije razkrila korespondenco in druge 
dokumente o dejavnostih registracijskih zavezancev.

VI. ukrepi v primeru neskladnosti s pravili ravnanja premaknjeno v oddelek VIII

18. Če ravnanje registracijskih zavezancev ali njihovih predstavnikov ni 

skladno s pravili ravnanja, se lahko po preiskavi, v kateri se v celoti 

spoštujeta načelo sorazmernosti in pravica do obrambe, uporabijo ukrepi, 

določeni v prilogi 4, kot so začasna izključitev ali dokončni izbris iz registra 

in po potrebi odvzem izkaznic za vstop v Evropski parlament, ki so bile 

izdane zadevnim osebam oziroma njihovim podjetjem. Odločitev o uporabi 

takih ukrepih se lahko objavi na spletišču registra.

črtano

19. 19. Vsakdo lahko vloži pritožbo o domnevni neskladnosti s pravili 
ravnanja v skladu s postopkom iz priloge 4, ki jo podpre z dokaznimi dejstvi.

črtano

                                               
1 UL L 145, 31.5.2001, str. 43. 3 UL L 145, 31.5.2001, str. 43
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VII. Izvajanje VI. Izvajanje

20. Generalna sekretarja Evropskega parlamenta in Evropske komisije sta 
odgovorna za nadzor sistema in za vse glavne operativne vidike ter v soglasju 
sprejmeta ukrepe, potrebne za izvajanje tega sporazuma.

21. Generalna sekretarja Evropskega parlamenta in Evropske komisije sta 
odgovorna za nadzor sistema in za vse glavne operativne vidike ter v 
soglasju sprejmeta ukrepe, potrebne za izvajanje tega sporazuma.

22. Upravljanje sistema je sicer skupno, vendar sta stranki sporazuma 

svobodni pri uporabi registra za svoje posebne namene.
21. Za izvajanje sistema bodo službe Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije vzpostavile skupno operativno strukturo, imenovano „Skupni 
sekretariat registra za preglednost“. V sekretariatu bo skupina uradnikov iz 
Evropskega parlamenta in Evropske komisije, sestavljena na podlagi 
dogovora, ki ga bodo sklenile pristojne službe. Delovanje Skupnega 
sekretariata registra za preglednost bo usklajeval vodja oddelka v generalnem 
sekretariatu Evropske komisije. Naloge sekretariata bodo vključevale
izvajanje ukrepov, ki bodo prispevali h kakovosti vsebine registra.

23. Za izvajanje sistema bodo službe Evropskega parlamenta in Evropske 

komisije vzdrževale skupno operativno strukturo, imenovano „Skupni 

sekretariat registra za preglednost“. V Skupnem sekretariatu registra za 

preglednost bo skupina uradnikov iz Evropskega parlamenta in Evropske 

komisije, sestavljena na podlagi dogovora, ki ga bodo vzdrževale pristojne 

službe. Delovanje Skupnega sekretariata registra usklajuje vodja oddelka v 

generalnem sekretariatu Evropske komisije. Naloge sekretariata vključujejo

oblikovanje smernic za izvajanje (v mejah obstoječega sporazuma), ki bodo 

omogočile usklajeno razlago pravil s strani registracijskih zavezancev, in 

spremljanje kakovosti vsebine registra. Sekretariat bo ta razpoložljiva 

administrativna sredstva uporabil za izvajanje pregledov kakovosti vsebine 

registra, pri čemer so registracijski zavezanci v celoti odgovorni za 

informacije, ki so jih priskrbeli.

VII. Ukrepi, veljavni za subjekte, ki delujejo skladno s pravili

22. Izdajanje in preverjanje dolgoročnih izkaznic za vstop v stavbe 
Evropskega parlamenta bo še vedno postopek, ki ga bo vodila navedena 
institucija. Take izkaznice se izdajo zgolj posameznikom, ki predstavljajo ali 
delajo za organizacijo, ki spada v področje registra, kadar so se te 
organizacije ali posamezniki registrirali. Vendar pa registracija ne pomeni 
samodejne pravice do take izkaznice.

24. Izkaznice za vstop v Evropski parlament se izdajo zgolj posameznikom, 

ki predstavljajo ali delajo za organizacijo, ki spada v področje registra, kadar 

so se te organizacije ali posamezniki registrirali. Vendar pa registracija ne 

pomeni samodejne pravice do izkaznice za vstop. Postopek izdajanja in 

preverjanja dolgoročnih izkaznic za vstop v stavbe Evropskega parlamenta 

bo še vedno vodila navedena institucija4.

                                               
4 Opravljanje postopka se izvaja na lastno odgovornost institucije.
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23. Kljub skupnemu upravljanju sistema sta stranki sporazuma svobodni pri 
neodvisni uporabi registra za svoje posebne namene, tudi za dodatne 
spodbude, kot so posredovanje informacij registracijskim zavezancem ob 
začetku javnih posvetovanj ali organizaciji dogodkov.

25. Stranki sporazuma v okviru svoje upravne pristojnosti zagotavljata 
spodbude za podporo registraciji v sedanjem okviru. 
V spodbude Evropskega parlamenta bi lahko vključili povezavo 
registracije, da bi tako še bolj poenostavili dostop do njegovih prostorov, 
poslancev in njegovega osebja; dovoljenje, da se organizira ali sogosti 
dogodke v njegovih prostorih; poenostavljeno posredovanje informacij, 
vključno s posebnimi seznami prejemnikov; sodelovanje v vlogi govorcev 
na predstavitvah odborov in pokroviteljstvo institucije.
Pri Komisiji bi ti ukrepi lahko vključevali ukrepe v zvezi s posredovanjem 
informacij registracijskim zavezancem ob začetku javnih posvetovanj, 
ukrepe o skupinah strokovnjakov in drugih posvetovalnih organih, posebne 
sezname prejemnikov ali pokroviteljstvo institucije.

Stranki sporazuma registracijske zavezance obvestita o posebnih 

spodbudah, ki so jim na voljo. 
24. Stranki sporazuma poskrbita za ustrezne projekte usposabljanja in 
notranjega obveščanja svojih članov in zaposlenih za boljšo ozaveščenost o 
skupnem registru in pritožbenem postopku.

26. Stranki sporazuma še naprej skrbita za ustrezne projekte usposabljanja in 

notranjega obveščanja svojih članov in zaposlenih za boljšo ozaveščenost o 

skupnem registru in opozorilih ter pritožbenih postopkih. 
25. Stranki sporazuma sprejmeta ustrezne zunanje ukrepe za dvig 
ozaveščenosti o registru in spodbujanje njegove uporabe.

27. Stranki sporazuma še naprej sprejemata ustrezne zunanje ukrepe za dvig 
ozaveščenosti o registru in spodbujanje njegove uporabe.

26. Na spletišču Europa se redno objavljajo številni osnovni statistični 
podatki, pridobljeni iz podatkovne baze registra, in so dostopni prek 
uporabnikom prijaznega iskalnika. Javna vsebina podatkovne baze bo na 
zahtevo razpoložljiva v elektronski strojno čitljivi obliki.

28. Na spletišču Europa se redno objavljajo številni osnovni statistični 

podatki, pridobljeni iz podatkovne baze registra, in so dostopni prek 

uporabnikom prijaznega iskalnika. Javna vsebina podatkovne baze je na 

zahtevo razpoložljiva v elektronski strojno čitljivi obliki. 

27. Po posvetovanju z interesnimi skupinami generalna sekretarja 
Evropskega parlamenta in Evropske komisije predata letno poročilo o 
delovanju registra pristojnima podpredsednikoma Evropskega parlamenta in 
Evropske komisije.

29. Generalna sekretarja Evropskega parlamenta in Evropske komisije 

predata letno poročilo o delovanju registra pristojnima podpredsednikoma 

Evropskega parlamenta in Evropske komisije. V letnem poročilu so dejanske 

informacije o registru, njegovi vsebini in napredku, objavi pa se vsako leto, 
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in sicer za predhodno koledarsko leto. 

VIII. Ukrepi v primeru neskladnosti s pravili ravnanja

30. Opozorila in pritožbe veljajo v primeru neskladnosti s pravili ravnanja, 

obravnavajo pa se v skladu s postopki, določenimi v prilogi 4.

31. Mehanizem za opozorila je dopolnilno orodje pri pregledih kakovosti 

(ki jih izvaja Skupni sekretariat registra za preglednost) in je drugi korak 

pri postopku nadzora. Vsakdo lahko vloži opozorilo glede dejanskih napak 

(nenamernih) o informacijah, ki so jih predložili registracijski zavezanci, 

ali glede neprimernih registracij. 

32. Tretji korak pri postopku nadzora je, da lahko vsakdo vloži uradno 

pritožbo, kadar je registracijski zavezanec namerno prekršil pravila 

ravnanja. Pritožbam morajo biti priloženi materialni dokazi v zvezi z 

domnevnim kršenjem pravil ravnanja.

Po preiskavi Skupnega sekretariata registra za preglednost ter ob 

ustreznem spoštovanju načel sorazmernosti in dobrega upravljanja bodo 

zaradi neskladnosti registracijskih zavezancev ali njihovih predstavnikov s 

pravili ravnanja veljali ukrepi, določeni v prilogi 4.

33. Kadar Skupni sekretariat registra za preglednost pri teh postopkih 

prepozna ponavljajoče se nesodelovanje ali/in ponavljajoče se neprimerno 

ravnanje in/ali resno neskladnost, je zadevni registracijski zavezanec za 

določen čas (1 do 2 leti) izključen iz registra, ukrepi pa so javno omenjeni v 

registru.
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VIII. Vključenost drugih institucij in organov IX. Vključenost drugih institucij in organov

28. Evropski svet in Svet sta vabljena, da se pridružita registru. Druge 
institucije, organi in agencije EU se spodbujajo k uporabi sistema kot 
referenčnega instrumenta pri odnosih z organizacijami in samozaposlenimi 
osebami, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU.

34. Evropski svet in Svet sta vabljena, da se pridružita registru. Druge 
institucije, organi in agencije EU se spodbujajo k uporabi sistema kot 
referenčnega instrumenta pri odnosih z organizacijami in samozaposlenimi 
osebami, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU.

IX. Končne določbe X. Končne določbe

29. Prehod iz obstoječih registrov strank sporazuma na nov skupni register 
bo trajal dvanajst mesecev, prehodno obdobje pa se bo začelo z dnevom 
začetka uporabe skupnega registra. Organizacije in posamezniki, ki so 
trenutno registrirani v enem od obstoječih sistemov se pozovejo k obnovitvi 
registracije v skupnem registru.

črtano 

Ko se bo register za preglednost začel uporabljati:
- bodo registracijski zavezanci imeli možnost, da obstoječo registracijo 

prenesejo v skupni register na datum, ki ga bodo sami izbrali, vendar 
najpozneje do datuma ponovne registracije pri Evropski komisiji, 
oziroma za tiste, ki so registrirani zgolj pri Evropskem parlamentu, 
najpozneje do konca dvanajstmesečnega prehodnega obdobja od 
začetka uporabe;

- bo vsaka nova registracija ali posodobitev obstoječih podatkov mogoča 
zgolj v skupnem registru.

črtano

30. Skupni register se pregleda najpozneje dve leti po začetku uporabe. 35. Skupni register se ponovno pregleda leta 2017.

36. Ta sporazum začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu 

Evropske unije. Veljati začne najpozneje 1. januarja 2015. Od subjektov, ki 

so se do tega datuma že registrirali, se pričakuje, da bodo registracijo v 
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roku treh mesecev od obvestila o novih določbah spremenili, da bo 

ustrezala novim zahtevam. 
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Priloga 1

Sedanje besedilo Predlagane spremembe
Oddelki Značilnosti/opombe Oddelki Značilnosti/opombe

I – Poklicne svetovalne službe / odvetniške 
družbe / samozaposleni svetovalci

I – Poklicne svetovalne službe / odvetniške 
družbe / samozaposleni svetovalci

Pododdelek Poklicne svetovalne 
službe

Družbe, ki na podlagi pogodbe izvajajo dejavnosti v 
zvezi z lobiranjem, promocijo, javnimi zadevami in 
odnosi z javnimi organi.

Pododdelek Poklicne svetovalne 
službe

Družbe, ki na podlagi pogodbe s strankami
izvajajo dejavnosti v zvezi z zastopanjem, 
lobiranjem, promocijo, javnimi zadevami in odnosi 
z javnimi organi.

Pododdelek Odvetniške družbe Odvetniške družbe, ki na podlagi pogodbe izvajajo 
dejavnosti v zvezi z lobiranjem, promocijo, javnimi 
zadevami in odnosi z javnimi organi.

Pododdelek Odvetniške družbe Odvetniške družbe, ki na podlagi pogodbe s 
strankami izvajajo dejavnosti v zvezi z 
zastopanjem, lobiranjem, promocijo, javnimi 
zadevami in odnosi z javnimi organi.

Pododdelek Samozaposleni 
svetovalci

Samozaposleni svetovalci ali pravniki, ki na 
podlagi pogodbe izvajajo dejavnosti v zvezi z 
lobiranjem, promocijo, javnimi zadevami in odnosi 
z javnimi organi.

Pododdelek Samozaposleni 
svetovalci

Samozaposleni svetovalci ali pravniki, ki na 
podlagi pogodbe s strankami izvajajo dejavnosti v 
zvezi z zastopanjem, lobiranjem, promocijo, 
javnimi zadevami in odnosi z javnimi organi. V 
tem pododdelku se ne bi smeli registrirati subjekti, 
ki vključuje več kot eno osebo. 

II – Notranji lobisti in trgovinska / poklicna 
združenja

II – Notranji lobisti in trgovinska / poslovna / 
poklicna združenja

Pododdelek Gospodarske družbe in 
skupine

Gospodarske družbe ali skupine gospodarskih 
družb (s pravnim statusom ali brez njega), ki za 
svoj račun izvajajo dejavnosti v zvezi z lobiranjem, 
promocijo, javnimi zadevami in odnosi z javnimi 
organi.

Pododdelek Gospodarske družbe in 
skupine

Gospodarske družbe ali skupine gospodarskih 
družb (s pravnim statusom ali brez njega), ki za 
svoj račun izvajajo dejavnosti v zvezi z 
zastopanjem, lobiranjem, promocijo, javnimi 
zadevami in odnosi z javnimi organi.

Pododdelek Trgovinska, poslovna in 
poklicna združenja

Pododdelek Trgovinska in poslovna 
združenja

Subjekti (profitni ali neprofitni), ki predstavljajo 
profitne gospodarske družbe ali mešane skupine 
in platforme.

Pododdelek Sindikalne organizacije Pododdelek Sindikalne organizacije 
in poklicna združenja

Zastopanje interesov posameznikov ali poklicev.

Pododdelek Druge podobne 
organizacije

Pododdelek Druge podobne 
organizacije, vključno 
s subjekti (profitnimi 
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ali neprofitnimi), ki 
organizirajo dogodke, 
mediji, povezanimi z 
interesi, ali subjekti, 
povezani z zasebnimi 
profitnimi interesi, ad 
hoc koalicijami in 
začasnimi strukturami 
(s profitnim 
članstvom).

III – Nevladne organizacije III – Nevladne organizacije

Pododdelek Nevladne organizacije, 
platforme in mreže ter 
podobni

Neprofitne organizacije (s pravnim statusom ali 
brez njega), neodvisne od javnih organov, političnih 
strank ali gospodarskih organizacij. Vključuje 
fundacije, dobrodelne organizacije itd.

Pododdelek Nevladne organizacije, 
platforme in mreže ter 
podobni, ad hoc 
koalicije in začasne 
strukture.

Neprofitne organizacije (s pravnim statusom ali 
brez njega), ki so neodvisne od javnih organov, 
političnih strank ali gospodarskih organizacij. 
Vključuje fundacije, dobrodelne organizacije itd.
Subjekti, ki imajo profitne elemente v svojem 
članstvu, se morajo registrirati v oddelku II.

IV – Možganski trusti, raziskovalne in 
akademske ustanove

IV – Možganski trusti, raziskovalne in 
akademske ustanove

Pododdelek Možganski trusti in 
raziskovalne ustanove

Specializirani možganski trusti in raziskovalne 
ustanove, ki se ukvarjajo z dejavnostmi in 
politikami Evropske unije.

Pododdelek Možganski trusti in 
raziskovalne ustanove

nespremenjeno

Pododdelek Akademske ustanove Ustanove, katerih osnovni namen je izobraževanje, 
ukvarjajo pa se tudi z dejavnostmi in politikami 
Evropske unije.

Pododdelek Akademske ustanove nespremenjeno

V – Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske 
skupnosti

Opomba: Register ne zadeva cerkva samih. V – Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske 
skupnosti

nespremenjeno

Pododdelek Organizacije, ki 
zastopajo cerkve in 
verske skupnosti

Pravne osebe, pisarne ali mreže, vzpostavljene za 
dejavnosti zastopanja.

Pododdelek Organizacije, ki 
zastopajo cerkve in 
verske skupnosti

nespremenjeno

VI Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne 
in občinske organe, druge javne ali javno-

zasebne subjekte itd.

Opomba: Register ne zadeva javnih organov 
samih.

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

črtano

Pododdelek Regionalne strukture 
zastopanja 

Od samih regij se registracija ne pričakuje, 
njihove strukture zastopanja pa se po želji lahko 
registrirajo. 
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Pododdelek Lokalni, regionalni in 
občinski organi (na 
podnacionalni ravni)

Pravne osebe, predstavniške pisarne, združenja ali 
mreže, vzpostavljene za zastopanje lokalnih, 
regionalnih in občinskih organov (na podnacionalni 
ravni).

Pododdelek Lokalni in občinski 
organi (na 
podnacionalni ravni)

Predstavniške pisarne, združenja ali mreže, 
vzpostavljene za zastopanje lokalnih, regionalnih 
in občinskih organov (na podnacionalni ravni).

Pododdelek Združenja javnih 
regionalnih / 
podnacionalnih 
organov 

Pododdelek Drugi javni ali mešani 
subjekti itd.

Vključuje druge organizacije z javnim ali mešanim 
(javno-zasebnim) statusom.

Pododdelek Drugi javni ali mešani 
subjekti, ustanovljeni z 
zakonom, katerega 
namen je delovanje v 
javnem interesu.

nespremenjeno
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Priloga 2

Sedanje besedilo Predlagane spremembe
Podatki, ki jih zagotovijo registracijski zavezanci Podatki, ki jih zagotovijo registracijski zavezanci

I. SPLOŠNI IN OSNOVNI PODATKI I. SPLOŠNI IN OSNOVNI PODATKI

– naziv(i) organizacije, naslov, telefonska številka, naslov e-pošte, 
spletišče;

a) naziv(i) organizacije, naslov sedeža in po potrebi naslov v Bruslju, 
Luxembourgu ali Strasbourgu, telefonska številka, naslov e-pošte, 
spletišče;

– (a) identiteta osebe, pravno odgovorne za organizacijo, in (b) ime njenega 
direktorja ali izvršnega direktorja ali po potrebi najpomembnejše osebe za 
stike v zvezi z dejavnostmi iz registra; imena oseb, za katere se zaprosijo 
izkaznice za vstop v poslopja Evropskega parlamenta1;

b) ime osebe, pravno odgovorne za organizacijo, in (b) ime njenega 
direktorja ali izvršnega direktorja ali po potrebi najpomembnejše osebe za 
stike v zvezi z dejavnostmi iz registra (to je vodja za zadeve EU); imena 
oseb, ki jim je vstop v poslopja Evropskega parlamenta5 dovoljen;

– število oseb (člani, zaposleni itd.), ki so vključene v dejavnosti iz področja 
uporabe registra;

c) število oseb (člani, zaposleni itd.), ki so vključene v dejavnosti iz področja 
uporabe registra; osebe, ki imajo izkaznice za vstop v poslopja 
Evropskega parlamenta, bi morali šteti glede na enega izmed naslednjih 
časovnih deležev: 25 %, 50 %, 75 % ali 100 % dejavnosti za polni 
delovni čas; 

– cilji / naloge – interesna področja – dejavnosti – države, v katerih se 
izvajajo dejavnosti – povezanost z mrežami – splošne informacije, ki 
spadajo v področje uporabe registra;

d) cilji / naloge – interesna področja – dejavnosti organizacije – države, v 
katerih se izvajajo dejavnosti – povezanost z mrežami – splošne 
informacije, ki spadajo v področje uporabe registra;

– po potrebi: število članov (posameznikov ali organizacij). e) članstvo in po potrebi: število članov (posameznikov ali organizacij). 

II. POSEBNI PODATKI II. POSEBNI PODATKI

                                               
1 Registracijski zavezanci bodo pozvani, da posredujejo te podatke ob koncu registracijskega postopka za predložitev Evropskemu
parlamentu. Imena posameznikov, ki so prejeli vstopne izkaznice, bodo nato samodejno vnesena v sistem na podlagi posodobitev, ki jih bo opravil 
Evropski parlament, ter informacij, ki bodo izhajale iz odločitve Evropskega parlamenta, da izkaznice izda. Registracija ne pomeni samodejne 
pravice do izkaznice za vstop v Evropski parlament.
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A. DEJAVNOSTI A. DEJAVNOSTI, KI SPADAJO V PODROČJE UPORABE REGISTRA

Glavni zakonodajni predlogi, s katerimi so se registracijski zavezanci 
ukvarjali v predhodnem letu, ki spadajo v področje uporabe registra za 
preglednost.

Zagotoviti je treba konkretne podrobnosti in informacije o glavnih 
zakonodajnih predlogih ali politikah, s katerimi so se ukvarjali registracijski 
zavezanci in ki spadajo v področje uporabe registra – lahko se navedejo 
druge posebne dejavnosti, kot so dogodki ali objave. 
B. POVEZAVE Z INSTITUCIJAMI EVROPSKE UNIJE

a) članstvo v odborih, skupinah na visoki ravni, posvetovalnih odborih, 
skupinah strokovnjakov, drugih strukturah in platformah itd., ki jih 
podpira EU;
b) članstvo ali sodelovanje pri medskupinah ali industrijskih forumih itd. 
Evropskega parlamenta.

B. FINANČNI PODATKI C. FINANČNE INFORMACIJE, POVEZANE S TEMI DEJAVNOSTMI

Vsi posredovani finančni podatki bi morali pokrivati celoletno obdobje 
delovanja in bi se morali nanašati na zadnje zaključeno finančno leto od 
datuma registracije ali ponovne registracije.

a) ocena letnih stroškov, povezanih z upravičenimi dejavnostmi. Finančni
podatki bi morali pokrivati celoletno obdobje delovanja in bi se morali 
nanašati na zadnje zaključeno finančno leto od datuma registracije ali 
ponovne registracije;

Dvojno štetje: dvojno štetje ni izključeno. Kljub izjavi o finančnih interesih, 
ki jo podajo poklicne svetovalne službe / odvetniške družbe / samozaposleni 
svetovalci o svojih strankah (seznam in preglednica), morajo te stranke tudi 
same vključiti te pogodbene dejavnosti v lastne izjave, da ne bi prišlo do
podcenjevanja njihovih prijavljenih finančnih izdatkov.

b) znesek in vir financiranja, prejetega od institucij EU v zadnjem 
zaključenem proračunskem letu glede na datum registracije ali obnovitve, 
ki odraža znesek, zagotovljen iz Evropskega sistema finančne preglednosti1.

– Poklicne svetovalne službe / odvetniške družbe / samozaposleni 
svetovalci (oddelek I iz Priloge 1): podrobni podatki se morajo predložiti v 
zvezi s prometom, ki se nanaša na dejavnosti iz področja uporabe registra, ter 
relativna teža strank v skladu s spodnjo tabelo:

2. Poklicne svetovalne službe/odvetniške družbe/samozaposleni 
svetovalci (oddelek I iz Priloge 1) bi morali predložiti:
a) vse stranke, povezane z ustreznimi dejavnostmi, razvrščene v kategorije 
po dejavnosti zastopanja (glej spodnjo tabelo);
b) promet, ki se nanaša na dejavnosti iz področja uporabe registra, ter 
relativna teža strank v skladu s spodnjo tabelo: 

                                               
1 http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
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Promet v eurih Kategorije v eurih Letni promet za dejavnosti 
zastopanja v eurih
(oddelek I Priloge 1)

Kategorije za dejavnosti zastopanja 
na stranko v eurih
(oddelek I Priloge 1)

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) dvojno štetje: dvojno štetje ni izključeno. Kljub izjavi o finančnih 
interesih, ki jo podajo poklicne svetovalne službe / odvetniške družbe / 
samozaposleni svetovalci o svojih strankah (seznam in preglednica), 
morajo te stranke tudi same vključiti te pogodbene dejavnosti v lastne 
izjave, da ne bi prišlo do podcenjevanja njihovih prijavljenih finančnih 
izdatkov.

Notranji lobisti in trgovinska / poklicna združenja (oddelek II Priloge 1): 
predložiti se mora ocena stroškov dejavnosti iz področja uporabe registra.

3. Notranji lobisti in trgovinska / poklicna združenja (oddelek II 
Priloge 1) bi morali predložiti:
podrobnosti prometa, ki se nanaša na dejavnosti iz področja uporabe 
registra, in sicer od najnižjega zneska < 10 000.

– Nevladne organizacije, možganski trusti, raziskovalne in akademske 
ustanove – organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti –
organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organov, druge 
javne ali mešane subjekte itd.(Oddelki III do VI iz Priloge 1): skupni 
proračun mora biti določen, vključno z razčlenitvijo glavnih virov 
financiranja.

4. Nevladne organizacije, možganski trusti, raziskovalne in akademske 
ustanove – organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti –
registrirane organizacije, ki zastopajo javne podnacionalne organe, druge 
javne ali mešane subjekte itd. (oddelki III do VI iz Priloge 1) bi morali 
predložiti: 
a) skupni proračun organizacije;
b) razčlenitev glavnih zneskov in virov financiranja. 

Dodatno za vse registracijske zavezance: znesek in vir financiranja, 
prejetega od institucij EU v najbližjem zaključenem proračunskem letu 
glede na datum registracije ali obnovitve.

črtano
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Priloga 3

Sedanje besedilo Predlagane spremembe
Pravila ravnanja Pravila ravnanja

Stranki sporazuma menita, da morajo vsi subjekti, ki z njima 
sodelujejo, registrirani ali ne, enkratni ali večkratni predstavniki, 
ravnati v skladu s predpisi obstoječih pravil ravnanja.

Registracijski zavezanci v odnosih z institucijami EU, njihovimi člani, 
uradniki in ostalim osebjem upoštevajo naslednje:

Subjekti v odnosih z institucijami EU, njihovimi člani, uradniki in 
ostalim osebjem upoštevajo naslednje:

a) vedno se predstavijo z imenom in navedejo subjekt(e), za katere 
delajo ali katere predstavljajo; navedejo interese, cilje ali namene in po 
potrebi stranke ali člane, katere predstavljajo;

a) vedno se predstavijo z imenom in registracijsko izkaznico ter
navedejo subjekt(e), za katere delajo ali katere predstavljajo; navedejo 
interese, cilje ali namene in po potrebi stranke ali člane, katere 
predstavljajo;

b) informacij ali odločitev ne smejo pridobiti ali poskušati pridobiti 
nepošteno, z nepotrebnim pritiskom ali neprimernim vedenjem;

nespremenjeno

c) vzdržati se morajo sklicevanja na uradni odnos z EU ali katero koli 
od njenih institucij v odnosih s tretjimi osebami; prav tako se ne smejo 
napačno predstavljati v zvezi z registracijo, da ne bi zavedli tretjih 
strani ali uradnikov ali ostalega osebja EU;

c) vzdržati se morajo sklicevanja na uradni odnos z EU ali katero koli 
od njenih institucij v odnosih s tretjimi osebami; prav tako se ne smejo 
napačno predstavljati v zvezi z registracijo, da ne bi zavedli tretjih 
strani ali uradnikov ali ostalega osebja EU, ter ne smejo uporabljati
logotipov institucij EU brez izrecnega dovoljenja;

d) zagotovijo, da so podatki, ki jih navedejo ob registraciji in nato v 
okviru svojih dejavnosti iz področja uporabe registra, po njihovem 
najboljšem vedenju natančni, najnovejši in nezavajajoči;

d) zagotovijo, da so podatki, ki jih navedejo ob registraciji in nato v 
okviru svojih dejavnosti iz področja uporabe registra, po njihovem 
najboljšem vedenju natančni, najnovejši in nezavajajoči; sprejmejo, da 
so vse posredovane informacije predmet pregleda, in soglašajo, da 
bodo sodelovali pri upravnih zahtevah za dodatne informacije in 
najnovejše podatke; 

e) tretjim stranem ne smejo prodajati kopij dokumentov, ki so jih 
pridobili od katere koli institucije EU;

nespremenjeno
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f) načeloma spoštujejo in se izogibajo oviranju izvajanja in uporabe 
vseh pravil, kodeksov in praks dobrega upravljanja, ki so jih 
vzpostavile evropske institucije; 

f) ne smejo napeljevati članov institucij EU, uradnikov ali ostalega 
osebja EU, pomočnikov ali praktikantov omenjenih članov h kršitvam 
pravil in meril obnašanja, ki zanje veljajo;

g) ne smejo napeljevati članov institucij EU, uradnikov ali ostalega 
osebja EU, pomočnikov ali praktikantov omenjenih članov h kršitvam 
pravil in meril obnašanja, ki zanje veljajo;

g) če zaposlijo nekdanje uradnike ali ostalo osebje EU ali pomočnike 
ali praktikante članov institucij EU, upoštevajo, da so ti zaposleni 
dolžni spoštovati zanje veljavna pravila in zahteve po zaupnosti;

h) če zaposlijo nekdanje uradnike ali ostalo osebje EU ali pomočnike 
ali praktikante članov institucij EU, upoštevajo, da so ti zaposleni 
dolžni spoštovati zanje veljavna pravila in zahteve po zaupnosti;
i) v primeru pogodbenega razmerja ali zaposlitve posameznika iz 
kroga sodelavcev poslancev Evropskega parlamenta pridobijo 
predhodno soglasje zadevnega poslanca ali poslancev; 

h) spoštujejo vsa pravila o pravicah in odgovornostih nekdanjih 
poslancev Evropskega parlamenta in članov Evropske komisije;

j) spoštujejo vsa pravila o pravicah in odgovornostih nekdanjih 
poslancev Evropskega parlamenta in članov Evropske komisije;

i) obvestijo vsakogar, ki ga predstavljajo, o svojih obveznostih do 
institucij EU;

k) obvestijo vsakogar, ki ga predstavljajo, o svojih obveznostih do 
institucij EU;

Posamezniki, ki predstavljajo ali delajo za subjekte, registrirane pri 
Evropskem parlamentu z namenom izdaje poimenske, neprenosljive 
izkaznice za vstop v poslopja Evropskega parlamenta, upoštevajo 
naslednje:

Posamezniki, ki predstavljajo ali delajo za subjekte, registrirane pri 
Evropskem parlamentu z namenom izdaje poimenske, neprenosljive 
izkaznice za vstop v poslopja Evropskega parlamenta, upoštevajo 
naslednje:
l) pazijo na to, da izkaznico za vstop v poslopja Parlamenta ves čas 
nosijo na vidnem mestu;

j) strogo spoštujejo določbe iz člena 9 in Priloge X ter drugi odstavek 
člena 2 Priloge I Poslovnika Evropskega parlamenta;

m) strogo spoštujejo veljavni Poslovnik Evropskega parlamenta;

k) zagotovijo, da je vsaka pomoč v smislu člena 2 Priloge I 
Poslovnika Evropskega parlamenta vpisana v ustrezni register;

n) sprejmejo, da je odločitev o prošnji za vstop v Evropski parlament 
prednostna pravica Parlamenta in ne samodejna posledica vpisa v 
register. 

l) da bi se izognili morebitnim navzkrižjem interesov, pridobijo 
predhodno soglasje zadevnega poslanca ali poslancev Evropskega 
parlamenta v zvezi s katerim koli pogodbenim razmerjem ali 

črtano
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zaposlitvijo pomočnika poslanca, ter nato to vpisati v register.
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Priloga 4 (skoraj v celoti revidirano besedilo)

Postopki za opozorila ter za preiskavo in obravnavo pritožb

I. OPOZORILA

Z uporabo standardnega kontaktnega obrazca na spletnem mestu registra za preglednost lahko vsakdo 
vloži opozorilo pri Skupnemu sekretariatu registra glede podatkov v registru in neveljavnih registracij.

Opozorila o podatkih, vpisanih v register, se štejejo kot obtožbe o kršitvah točke (d) pravil ravnanja1. 
Skupni sekretariat registra za preglednost bo zadevnega registracijskega zavezanca pozval, naj podatke 
ustrezno dopolni in/ali obrazloži. Če zadevni registracijski zavezanec ne sodeluje, se lahko uporabijo 
ukrepi iz tabele ukrepov (vrstice 2 do 4) s konca te priloge. 

II. PRITOŽBE

Stopnja 1: vložitev pritožbe

1. Vsakdo lahko vloži pritožbo pri Skupnem sekretariatu registra za preglednost z izpolnitvijo 
standardnega obrazca na spletnem mestu registra. Obrazec vsebuje naslednje podatke: 

(a) podatke o registracijskem zavezancu, proti kateremu se vlaga pritožba; 
(b) ime pritožnika in podatke za stik z njim; 
(c) podrobno vsebino pritožbe, vključno z dokumenti ali drugim gradivom, ki podpira pritožbo, 

navedbo domnevne škode, ki naj bi jo pritožnik utrpel, in vse druge naklepne kršitve pravil 
ravnanja. 

Anonimne pritožbe ne bodo upoštevane.

2. V pritožbi se navedejo določbe iz pravil ravnanja, ki so bile po navedbah pritožnika kršene. Vsaka 
pritožba, pri kateri Skupni sekretariat registra za preglednost že na začetku postopka ugotovi, da gre za 
nenamerno kršitev, se lahko prekvalificira v „opozorilo“.

3. Pravila ravnanja zadevajo izključno odnose med zastopniki interesov in institucijami EU in se ne 
smejo uporabljati za urejanje razmerij med tretjimi stranmi ali med registracijskimi zavezanci.

Stopnja 2: upravičenost

4. Ob prejemu pritožbe Skupni sekretariat registra za preglednost:

(a) pritožniku v petih delovnih dneh potrdi prejem pritožbe;
(b) preveri, ali pritožba sodi v pristojnost registra za preglednost v skladu s pravili ravnanja za 
registracijske zavezance in s stopnjo 1;
(c) preveri vse dokaze, ki podpirajo pritožbo, v obliki dokumentov, drugega gradiva ali osebnih izjav; 
načeloma morajo vsi materialni dokazi izvirati iz obtožene organizacije, iz dokumentov tretje strani ali 
iz javno dostopnih virov; vrednostne sodbe pritožnika ne morejo veljati kot dokaz;
(d) na podlagi zgoraj navedenih začetnih preverjanj odloči, ali je pritožba upravičena.

                                               
1

Točka (d) od registracijskih zavezancev zahteva, da v svojih odnosih z institucijami EU, njihovimi člani, uradniki in 
ostalim osebjem „zagotovijo, da so informacije, ki jih navedejo ob registraciji in nato v okviru svojih dejavnosti iz področja 
uporabe registra, po njihovem najboljšem vedenju natančne, najnovejše in nezavajajoče“.
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5. O odločitvi, da pritožba ni dopustna, se pritožnika pisno obvesti, v pismu pa se navedejo razlogi za 
takšno odločitev.

6. O odločitvi, da je pritožba dopustna, in o nadaljnjem postopku, ki je opisan v nadaljevanju, se 
obvesti tako pritožnika kot zadevnega registracijskega zavezanca.

Stopnja 3: obravnava dopustne pritožbe – preiskava in začasni ukrepi 

7. Zadevnega registracijskega zavezanca se obvesti o vsebini pritožbe in domnevno kršenih določbah 
ter hkrati pozove, da v dvajsetih delovnih dneh poda razlage, argumente ali druge elemente v svoj 
zagovor. Svoj odgovor lahko v istem časovnem roku podpre tudi z memorandumom reprezentativne 
strokovne organizacije, zlasti v primeru reguliranih poklicev ali organizacij, za katere velja strokovni 
kodeks ravnanja.

8. Če se zadevni registracijski zavezanec ne odzove v roku iz točke 7, se ga začasno izključi iz 
registra, dokler se sodelovanje ne nadaljuje.

9. Skupni sekretariat registra za preglednost preuči vse podatke, zbrane med preiskavo, in lahko sklene 
zaslišati registracijskega zavezanca, proti kateremu je bila podana pritožba, ali pritožnika.

11. Če se med pregledom zbranega gradiva izkaže, da je bila pritožba neutemeljena, Skupni sekretariat 
registra za preglednost obe stranki obvesti o svoji odločitvi in jo utemelji. 

12. Če je pritožba utemeljena, se zadevnega registracijskega zavezanca začasno izključi iz registra, 
dokler se problem ne reši (glej odstavke 13 do 17 v nadaljevanju), proti njemu pa se zlasti v primeru 
nesodelovanja lahko izvedejo tudi drugi ukrepi, vključno z dokončnim izbrisom iz registra in po 
potrebi odvzemom izkaznic za vstop v Evropski parlament v skladu z notranjimi postopki Evropskega 
parlamenta (glej stopnjo 5 ali vrstice 2 do 4 v tabeli v nadaljevanju).

Stopnja 4: obravnava dopustne pritožbe – rešitev

13. Če se ugotovi, da je pritožba utemeljena, in če se ugotovijo pereča vprašanja, Skupni sekretariat 
registra za preglednost v sodelovanju z zadevnim registracijskim zavezancem sprejme vse potrebne 
ukrepe za rešitev teh težav. 

14. Če registracijski zavezanec sodeluje, se za vsak primer posebej določi dovolj dolg rok za dosego 
rešitve. Če pa registracijski zavezanec tudi po dodatnih dvajsetih delovnih dneh (za začetni rok glej 
točko 7) ne sodeluje, se sprejmejo ukrepi za primer neskladnosti (glej stopnjo 5, točke 19 do 21, ali 
vrstice 2 do 4 v tabeli v nadaljevanju).

15. Če se ugotovi možna rešitev težave in če registracijski zavezanec sodeluje pri izvajanju te rešitve, 
se registracija zadevnega registracijskega zavezanca ponovno aktivira, pritožba pa zaključi. Tako 
pritožnika kot zadevnega registracijskega zavezanca se obvesti o odločitvi in razlogih zanjo.

16. Če se ugotovi možna rešitev težave in če registracijski zavezanec ne sodeluje pri izvajanju te 
rešitve, se zadevnega registracijskega zavezanca črta iz registra (glej vrstici 2 in 3 v tabeli ukrepov v 
nadaljevanju). Tako pritožnika kot zadevnega registracijskega zavezanca se obvesti o odločitvi in 
razlogih zanjo.

17. Če je za možno rešitev potrebna odločitev tretjih strani ali nacionalnih uprav, se končna odločitev 
odloži. 
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Stopnja 5: obravnava dopustne pritožbe – razpoložljivi ukrepi v primeru neskladnosti s pravili 
ravnanja 

18. Če zadevni registracijski zavezanec nemudoma odpravi neskladnost, se tako pritožnika kot 
registracijskega zavezanca obvesti o dejstvih in popravkih (glej vrstico 1 tabele ukrepov v 
nadaljevanju).

19. Če se zadevni registracijski zavezanec ne odzove v predpisanih rokih (glej točki 7 in 14), se ga črta 
iz registra (glej vrstico 2 v tabeli ukrepov v nadaljevanju) in izgubi pravico do vseh spodbud v zvezi z 
registracijo.

20. Če se ugotovi neprimerno vedenje, se registracijskega zavezanca črta iz registra (glej vrstico 3 
tabele ukrepov v nadaljevanju) in izgubi pravico do vseh spodbud v zvezi z registracijo.

21. Če se ugotovi, da se nesodelovanje ali neprimerno vedenje ponavljata in sta namerna, ali če se 
ugotovi resna neskladnost (glej vrstico 4 tabele ukrepov v nadaljevanju), se pristojne službe 
Evropskega parlamenta in Komisije (Skupni sekretariat registra za preglednost) skupaj odločijo o 
uvedbi prepovedi ponovne registracije za določeno časovno obdobje (od enega do dveh let, odvisno od 
resnosti primera), odločitev pa lahko ponovno preučita generalna sekretarja teh institucij.

22. Zadevnega registracijskega zavezanca in pritožnika se obvesti o vseh sprejetih ukrepih (glej točke 
18 do 22 ali vrstice 1 do 4 v tabeli ukrepov).

23. Če sprejeti ukrepi Skupnega sekretariata registra za preglednost predvidevajo dolgoročno črtanje iz 
registra (glej vrstico 4 v tabeli ukrepov), lahko zadevni registracijski zavezanec v dvajsetih delovnih 
dneh po prejemu obvestila generalnima sekretarjema institucij poda obrazloženo zahtevo za ponovno 
preučitev tega ukrepa. Po preteku teh dvajsetih dni ali po končni odločitvi generalnih sekretarjev se 
obvestijo pristojni podpredsedniki Evropskega parlamenta in Komisije in v registru naredi javni 
zaznamek o ukrepu.

24. Če odločitev o prepovedi ponovne registracije v določenem časovnem obdobju predvideva 
odvzem možnosti zaprositi za dovoljenje za vstop v Evropski parlament kot zastopnik interesov, 
generalni sekretar Evropskega parlamenta kolegiju kvestorjev predlaga, naj dovoli odvzem izkaznic za 
vstop v Evropski parlament zadevnim posameznikom za ustrezno časovno obdobje.

25. V svojih odločitvah o ustreznih ukrepih bo Skupni sekretariat registra za preglednost upošteval 
načeli sorazmernosti in dobrega upravljanja. Njegovo delovanje usklajuje vodja oddelka v generalnem 
sekretariatu Evropske komisije, deluje pa v pristojnosti generalnih sekretarjev Evropskega parlamenta 
in Komisije, ki se ju sproti obvešča o njegovem delovanju. 
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Tabela razpoložljivih ukrepov v primeru neskladnosti s pravili ravnanja
Vrsta neskladnosti (številke se 
nanašajo na zgoraj navedene 

odstavke)

Ukrep Zaznamek ukrepa v 
registru

Uradna odločitev 
o odvzemu 
izkaznic za EP 

1 Neskladnost, ki se nemudoma odpravi 
(18)

Pisno obvestilo z 
navedbo neskladnosti 
in njenih popravkov

Ne Ne

21 Nesodelovanje s Skupnim sekretariatom 
registra za preglednost (19)

Črtanje iz registra in 
odvzem izkaznic za 
EP

Ne Ne 

31 Neprimerno vedenje (20) Črtanje iz registra in 
odvzem izkaznic za 
EP

Ne Ne

4 Ponavljajoče se nesodelovanje in/ali 
ponavljajoče se neprimerno vedenje (21
do 22) in/ali resna neskladnost

a) Črtanje iz registra 
za eno leto in uradni 
odvzem izkaznic za 
EP (kot akreditirani 
zastopnik interesnih 
skupin)
b) Črtanje iz registra 
za dve leti in uradni 
odvzem dovoljenja za 
dostop do Parlamenta 
(kot akreditirani 
zastopnik interesnih 
skupin)

Da (z odločitvijo 
generalnih 
sekretarjev obeh 
institucij)

Da (z odločitvijo 
kolegija 
kvestorjev)

                                               
1 V zgoraj navedenih primerih 2 in 3 se zadevni registracijski zavezanec lahko ponovno registrira, če je upošteval sklepe, ki 
so vodili k črtanju.
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OBRAZLOŽITEV

Pismo podpredsednika Rainerja WIELANDA predsedniku Martinu SCHULZU, 19. 12. 2013

Gospod predsednik,

v skladu z mandatom predsedstva z dne 10. junija 2013 so se 12. decembra 2013 zaključila 
posvetovanja medinstitucionalne delovne skupine na visoki ravni s Komisijo o reviziji registra 
za preglednost. 

Kot predsednik delovne skupine predsedstvu z veseljem poročam in mu predlagam vrsto 
osnutkov sklepov in predlogov sprememb medinstitucionalnega sporazuma o registru za 
preglednost, ki imajo na splošno soglasno podporo članov delovne skupine. Samostojni 
poslanec Martin Ehrenhauser, ki je v delovni skupini sodeloval kot opazovalec, se je vzdržal 
glasovanja. 

Srž sprejetega svežnja, katerega uradni del sta to pismo in vsebina predlagane resolucije, se 
lahko strne v tri točke: 

 priznavanje preteklih uspehov registra; 
 potrditev zaveze Evropskega parlamenta, da bo v prihodnosti vzpostavil obvezen 

register;
 vrsta konkretnih predlogov, kako izboljšati sedanji sistem, ki so izid razprav s 

Komisijo znotraj delovne skupine.

V svojem pregledu delovanja registra za preglednost člani delovne skupine pozdravljajo 
napredek, ki ga je register v zadnjih letih dosegel glede pokrivanja ustreznih zastopnikov 
interesnih skupin, ki se jih trenutno ocenjuje na 75 % vseh ustreznih subjektov, povezanih s 
podjetji, in približno 60 % nevladnih organizacij, ki delujejo v Bruslju. Priznavajo pa, da bi 
bilo treba dve leti po njegovi vzpostavitvi še nadalje izboljšati delovanje in kakovost registra, 
zlasti kar zadeva pogoje za registracijo in nadzor nad njihovim izvajanjem.

V zvezi s prihodnjo vzpostavitvijo obveznega registra za preglednost so s pomočjo pravnih 
mnenj pravnih služb obeh institucij ugotovili, da sedanja zakonodaja Evropske unije ne nudi 
trdne pravne podlage za obvezno registracijo lobistov. 

Ugotovili so, da se člen 298(2) PDEU nanaša le na upravo EU in ne pokriva članov institucij ali
zakonodajnih aktivnosti Unije. Po drugi strani člen 352 PDEU nudi pravno podlago, vendar v 
njem zahtevani zakonodajni postopek zahteva soglasno odločitev Sveta in le odobritev 
Evropskega parlamenta.

Glede na težavno situacijo člani delovne skupine, ki so hkrati poslanci Evropskega parlamenta, 
menijo, da bi moral Evropski parlament v svojem stališču, v katerem preučuje predlog revizije 
registra za preglednost, potrditi in ponoviti svoje prejšnje odločitve, v katerih poziva k uvedbi 
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obveznega registra, poleg tega pa tudi ostro ubesediti pričakovanje, da bi Komisija morala podpirati 
politično dejavnost, ki bi ustvarila novo pravno podlago za uvedbo obveznega registra, primernejšo 
od člena 352 PDEU.

Če Komisija tega cilja ne doseže, bi jo moral Evropski parlament z resolucijo pozvati, naj še 
pred koncem leta 2016 predloži predlog za uvedbo obveznega registra, ki bo temeljil na 
obstoječi pravni podlagi. V vsakem primeru bi bilo treba predvideti nadaljnjo oceno registra 
za preglednost najkasneje do konca leta 2017.

Do takrat pa delovna skupina predlaga uvedbo vrste pomembnih spodbujevalnih ukrepov, s 
katerimi bi zagotovili večjo sprejetost registra za preglednost in še večjo motivacijo velikega 
števila subjektov za registracijo. 

Kar zadeva Komisijo, bi take spodbude lahko vsebovale:

 ukrepe v zvezi s posredovanjem informacij registracijskih zavezancev ob začetku 
javnih posvetovanj; 

 ukrepe v zvezi s strokovnimi skupinami in drugimi svetovalnimi telesi; 
 posebne sezname prejemnikov ali pokroviteljstvo institucije. 

Delovna skupina pozdravlja izjavo Komisije, da bo v bodoče pri ciljnih posvetovanjih 
upoštevala le registrirane organizacije.

Kar zadeva Evropski parlament, bi spodbude med drugim lahko vsebovale povezavo 
registracije s/z:

 lažjim dostopom v prostore Evropskega parlamenta in do poslancev ter drugih 
uslužbencev Evropskega parlamenta; 

 dovoljenjem, da se organizira ali sogosti dogodke v prostorih Evropskega parlamenta; 
 poenostavljenim posredovanjem informacij, vključno s posebnimi seznami 

prejemnikov; 
 sodelovanjem na zaslišanjih v odborih kot govorci;
 pokroviteljstvom institucije.

S tega vidika bi se lahko stiki z organizacijami, ki izpolnjujejo pogoje za registracijo, vendar 
niso registrirane, omejili le na obseg, ki zadovoljuje določbe pogodb in načela pravne države, 
službe javne uprave pa bi morale ustrezno ravnati.

Rad bi poudaril, da se člani predsedstva s podpiranjem takih spodbujevalnih ukrepov 
zavezujejo k ustreznim spremembam obstoječih sklepov predsedstva1. Morda bi bilo treba 

                                               
1 Sklepi predsedstva, ki bi jih bilo verjetno treba spremeniti, vključujejo:
– Pravilnik o pokroviteljstvu Evropskega parlamenta (sklep predsedstva z dne 9.6.1997, spremenjen 15.4.2013)
– Pravilnik o obveznostih uradnikov in drugih uslužbencev Evropskega parlamenta (sklep predsedstva z dne 
7.7.2008)
– Pravilnik o varnosti (konsolidirano s sklepom predsedstva z dne 3.5.2004)
– Pravilnik o javnih predstavitvah (sklep predsedstva z dne 18.6.2004, zadnjič spremenjen 19.11.2012)
– Pravilnik o uporabi prostorov Parlamenta s strani zunanjih uporabnikov (sklep predsedstva 14.3.2000)
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revidirati tudi druge upravne predpise. 

Nazadnje člani delovne skupine, ki so tudi poslanci Evropskega parlamenta, predsedstvu 
predlagajo, naj Odbor za ustavne zadeve pozove, da na podlagi odobrenih predlogov 
sprememb medinstitucionalnega sporazuma o registru za preglednost in v skladu s 
členom 127 Poslovnika o medinstitucionalnih sporazumih pripravi osnutek poročila o reviziji 
registra za preglednost ter ga predloži Evropskemu parlamentu na plenarnem zasedanju še 
pred koncem tega zakonodajnega obdobja ter s tem zagotovi, da bo začel veljati z začetkom 
novega zakonodajnega obdobja. 

To poročilo bi moralo odražati predloge sprememb medinstitucionalnega sporazuma, poleg 
tega pa bi morali v pričakovanju bodočega obveznega registra in pripravah nanj pri pripravi 
poročila posvetiti posebno pozornost iskanju izvedljive in splošno sprejete opredelitve še 
neopredeljenih pravnih izrazov, kot so „zastopniki interesov“ in „neprimerno vedenje“. Poleg 
tega bi bilo treba obravnavati tudi možna neskladja z nacionalnimi zakonodajami glede pravil 
o zaupnosti v zvezi z določenimi reguliranimi poklici (npr. odvetniki) in upoštevati, da 
delovna skupina pozdravlja prehodno rešitev, ki jo je predlagal predsedujoči in ki bi jo bilo 
treba podrobneje preučiti.

Delovna skupina predsedstvu v okviru svojega mandata v prilogi predlaga podrobne osnutke 
predlogov sprememb besedila medinstitucionalnega sporazuma o registru za preglednost. Hkrati 
predsedstvo poziva, naj sprejme ukrepe, potrebne za čim hitrejši zaključek postopka revizije 
medinstitucionalnega sporazuma, s čimer bi izboljšali uporabnost registra in dolgoročno utrdili 
njegovo vlogo.


