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Výroční zpráva o činnosti rejstříku transparentnosti
2017

předložená generálními tajemníky
Evropského parlamentu a Evropské komise

Sylvii Guillaumové, místopředsedkyni Evropského parlamentu,
a

Fransi Timmermansovi, prvnímu místopředsedovi Evropské komise

Jak stanoví bod 28 revidované interinstitucionální dohody o rejstříku transparentnosti,
která byla podepsána dne 16. dubna 2014 (jakožto společný nástroj Evropského parlamentu
a Evropské komise), poskytuje tato výroční zpráva přehled činnosti rejstříku
transparentnosti za rok 2017.

Tato zpráva předkládá statistické údaje týkající se činnosti rejstříku od ledna do prosince
2017 a popisuje aktivity, jež vyvíjel společný sekretariát rejstříku transparentnosti, zejména
pokud jde o zajištění optimální kvality údajů, monitorování dodržování kodexu chování a
zvýšení informovanosti o tomto režimu.
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I. ÚVOD

Rejstřík transparentnosti byl zřízen společně Evropským parlamentem a Evropskou
komisí v roce 2011 na základě interinstitucionální dohody. Představuje jeden z
hlavních nástrojů pro plnění závazků, které oba orgány v oblasti transparentnosti
přijaly. Rejstřík transparentnosti se vztahuje na všechny zájmové skupiny a samostatně
výdělečně činné konzultanty, kteří vykonávají činnosti, jejichž cílem je ovlivnit
legislativní činnost a provádění politik v orgánech EU. Jelikož rejstřík transparentnosti
objasňuje, jaké zájmy jednotlivé skupiny sledují, koho reprezentují a jaké mají zdroje,
umožňuje lepší kontrolu ze strany veřejnosti, čímž dává občanům, sdělovacím
prostředkům a zúčastněným stranám možnost sledovat činnosti a případný vliv
zástupců zájmových skupin. V rejstříku transparentnosti je zapsáno více než 11 000
subjektů, které se všechny zavázaly dodržovat společný kodex chování1.

II. SOUČASNÝ STAV REJSTŘÍKU TRANSPARENTNOSTI2

1. Statistické údaje

V rejstříku transparentnosti se lze zapsat do jednoho ze šesti oddílů.

Největším oddílem byl nadále oddíl „Interní lobbisté3 a obchodní/podniková/profesní
sdružení“ (oddíl II), obsahující téměř polovinu všech zapsaných subjektů (viz kruhový
diagram 1). V rámci tohoto oddílu tvořila „Obchodní a podniková sdružení“ téměř 42
%, a pododdíl „Podniky a skupiny“ více než 37 % všech interních lobbistů a
obchodních/podnikových/profesních sdružení (viz kruhové diagramy 2, oddíl II).

Druhým nejčastěji zastoupeným typem zapsaných subjektů byly v roce 2017 nadále
„Nevládní organizace“ (oddíl III), které představovaly více než čtvrtinu všech
zapsaných organizací.

Za nimi se umístily „Odborné poradenské společnosti, právnické firmy nebo
samostatně výdělečně činní poradci“ (oddíl I), představující více než 11 % všech
zapsaných subjektů.

Méně početné byly „Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické
instituce“ (oddíl IV), za nimiž následovaly „Organizace zastupující místní, regionální
a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.“ (oddíl VI) a „Organizace
zastupující církve a náboženská společenství“ (oddíl V).

1 Započítány jsou pouze subjekty, které byly zapsány a vyvíjely činnost ke dni 31. prosince 2017.
2 Údaje uvedené v této zprávě odrážejí stav ke dni 31. prosince 2017.
3 Tento pojem označuje osoby zaměstnané v rámci organizace, na rozdíl například od najímaných externích poradců,
kteří organizaci reprezentují „zvenku“.
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Kruhový diagram 1: Rozdělení zástupců zájmových skupin

Kruhové diagramy 2: Rozdělení podle pododdílů4

Oddíl I: Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní

poradci

4 Oddíly III a V nemají pododdíly, takže nejsou do rozdělení zařazeny.
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Oddíl II: Interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

Oddíl IV: Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
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Oddíl VI: Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či

smíšené subjekty atd.
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Tabulka 3: Rozdělení zapsaných subjektů

Ke dni 31. prosince 2017 bylo v rejstříku transparentnosti zapsáno 11 612
subjektů, rozdělených do těchto (pod)oddílů:

I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně
výdělečně činní poradci 1 327

Odborné poradenské společnosti 768

Právnické firmy 142

Samostatně výdělečně činní poradci 417

II – Interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení 5 747

Podniky a skupiny 2 154

Obchodní a podniková sdružení 2 396

Odborové organizace a profesní sdružení 863

Ostatní organizace 334

III – Nevládní organizace 3 047

Nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty 3 047

IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické
instituce 892

Expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce 574

Akademické instituce 318

V – Organizace zastupující církve a náboženská společenství 51

Organizace zastupující církve a náboženská společenství 51

VI – Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné
veřejné či smíšené subjekty atd. 548

Regionální struktury 117

Jiné veřejné orgány na nižší než celostátní úrovni 97

Nadnárodní sdružení a sítě veřejných regionálních orgánů nebo jiných
orgánů na nižší než celostátní úrovni 77

Další veřejné či smíšené subjekty vytvořené na základě právních předpisů,
jejichž účelem je jednat ve veřejném zájmu 257
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V roce 2017 se do rejstříku transparentnosti zapsalo 2 430 nových subjektů (započítány
jsou pouze subjekty, které byly zapsány v roce 2017 a vyvíjely činnost ke dni 31.
prosince 20175). Průměrný počet nových registrací za měsíc činil 202.

Rozdělení nových registrací do jednotlivých oddílů bylo následující:

 344 subjektů do oddílu I,
 1 041 do oddílu II,
 675 do oddílu III,
 239 do oddílu IV,
 6 do oddílu V a
 125 do oddílu VI.

Pozn.:

Roční statistiky od roku 2011 viz stránku se statistickými údaji6 na internetových
stránkách rejstříku:

Graf 4: Nové registrace za rok

Celkový počet zapsaných subjektů stoupl z 10 911 v roce 2016 na 11 612 v roce 2017,
což představuje nárůst o více než 6 % (Graf 5).

5 Možné důvody deaktivace zahrnují ukončení ze strany subjektu, vymazání ze strany SSRT po provedení kontroly
kvality/způsobilosti atd.
6 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=cs#cs
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Graf 5: Celkový počet zapsaných subjektů za rok

Zapsané subjekty se sídlem v EU tvoří přibližně 77 % všech registrací. V seznamu top 10
zemí (graf 6) jsou dvě země mimo EU (Spojené státy a Švýcarsko). V rejstříku
transparentnosti jsou zapsány organizace ze všech členských států EU, přičemž polovina
všech zapsaných subjektů uvádí sídlo v jedné z následujících čtyř zemí: Belgie,
Německo, Spojené království nebo Francie. Až 30 % všech zapsaných subjektů má
kanceláře v Belgii; pro přibližně 18 % všech zapsaných subjektů je to jejich hlavní sídlo.

Graf 6: Rozdělení zapsaných subjektů podle zemí – top 107

7 Tato statistika se opírá o umístění sídla zapsaného subjektu, jak je uvedeno v registraci. Některé zapsané subjekty
mají vedle svého hlavního sídla speciální kancelář pro EU v Belgii.
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2. Pobídky k registraci

Na rozdíl od roku 2016 nebyly v roce 2017 realizovány žádné nové pobídky ani ze strany
Evropského parlamentu, ani ze strany Evropské komise, což by mohl být důvod toho, že
se počet nových registrací vrátil na úroveň roku 2015 (graf 4).

Registrace je vstupní podmínkou pro to, aby zástupci organizací či samostatně výdělečné
osoby mohli vystupovat na slyšeních v rámci výborů Evropského parlamentu nebo aby
mohli využívat zjednodušeného přístupu do jeho prostor. Akreditaci do prostor
Evropského parlamentu lze udělit až na dvanáctiměsíční období. V roce 2017 udělil
Evropský parlament zhruba 8 000 povolení ke vstupu do svých prostor zástupcům
přibližně 2 500 organizací zapsaných v rejstříku transparentnosti (jsou zahrnuty jak nové
žádosti, tak prodloužení stávajících akreditací). To představuje určitý nárůst v porovnání
s rokem 2016. Od roku 2017 už Evropský parlament neumožňuje držitelům
dlouhodobých propustek, kteří zastupují organizace s pozastavenou registrací, používání
těchto propustek po dobu pozastavení. Jejich přístup může být obnoven pouze po
ukončení pozastavení.

Evropská komise pokračovala v uplatňování pravidel pro zástupce zájmových skupin,
která byla stanovena v roce 2016, pokud jde o členy expertních skupin, a v roce 2014,
pokud jde o pravidlo „žádná registrace, žádná schůzka“ s komisaři, členy kabinetu nebo
generálními řediteli8.

Úplný seznam pobídek k registraci nabízených oběma institucemi je k dispozici na
webových stránkách rejstříku transparentnosti9.

3. Návštěvnost internetových stránek rejstříku transparentnosti

V roce 2017 bylo na internetových stránkách rejstříku transparentnosti10 zaznamenáno
přibližně 360 000 návštěv11 (30 000 návštěv měsíčně). Nejvyšší počet návštěv pocházel z
Belgie (35 %), následovalo Německo (12 %) a Spojené království (8 %). Asi 67 %
tvořily přímé návštěvy, zatímco 14 % se na stránky dostalo přes vyhledávače. Pokud jde
o jazykové preference, anglická verze internetových stránek vygenerovala téměř 56 %
návštěv, následovaly verze francouzská (14 %) a německá (10 %).

III. ČINNOSTI SPOLEČNÉHO SEKRETARIÁTU REJSTŘÍKU

TRANSPARENTNOSTI

Společný sekretariát rejstříku transparentnosti (dále jen: sekretariát rejstříku) tvoří tým
úředníků z Evropského parlamentu a Evropské komise. Celkem je v tomto týmu 11
úředníků na plný nebo částečný úvazek: 5 z Evropského parlamentu a 6 z Evropské

8 „Rozhodnutí Komise z 25. listopadu 2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a
organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými“ – C(2014) 9048
a „Rozhodnutí Komise z 25. listopadu 2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi
či osobami samostatně výdělečně činnými“ – C(2014) 9051
9

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=WHOS_IS_EXPECTED_T
O_REGISTER&locale=cs#cs
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=cs#cs
11 „Návštěva“ je definována jako návštěvník, který na internetové stránky přichází poprvé. Pokud tentýž návštěvník
navštíví stránku po více než 30 minutách od chvíle, kdy si ji zobrazil naposledy, bude to zaznamenáno jako nová
návštěva.
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komise. Na plnění jejich úkolů spojených s rejstříkem transparentnosti připadá
přibližně 6 ekvivalentů plného pracovního úvazku.

Sekretariát rejstříku je odpovědný za každodenní správu rejstříku transparentnosti;
poskytuje asistenční službu, vydává pokyny k registraci, provádí kontroly kvality
údajů, zpracovává obdržená upozornění a stížnosti, koordinuje vývoj IT a údržbu
systému, pořádá kampaně na zvyšování informovanosti a vyvíjí další komunikační
činnost na podporu režimu. Činnost sekretariátu rejstříku koordinuje vedoucí oddělení
transparentnosti na Generálním sekretariátu Evropské komise. Rada EU plnila na
zasedáních sekretariátu rejstříku v roce 2017 úlohu pozorovatele.

1. Monitorování údajů v rejstříku transparentnosti

Jedním z hlavních úkolů sekretariátu rejstříku je monitorovat celkovou kvalitu údajů v
rejstříku transparentnosti prováděním kontrol způsobilosti a kvality každé nové
registrace. Kromě toho se sekretariát rejstříku snaží zajišťovat vhodné zpracování
upozornění a stížností obdržených od třetích stran.

Sekretariát rejstříku koordinuje vývoj inovativních IT řešení za účelem vylepšení
systému, který je podstatou rejstříku transparentnosti. Aktualizovaná verze nástroje
byla spuštěna v květnu 2017 a bylo zavedeno automatické zjišťování a označování
potenciálních problémů s kvalitou údajů v registracích. Registrace a aktualizace jsou
nyní usnadněny poskytnutím dodatečných pokynů pro uživatele, které se týkají údajů s
potenciálními nesrovnalostmi, častých chyb nebo zvýraznění míst, kde je potřeba uvést
odůvodnění. Cílem je pomoci zapsaným subjektům, aby poskytovaly přesnější popis
aktivit veřejného dění, které realizovaly ve vztahu k institucím EU, včetně příslušných
finančních prvků.

Nové registrace s nižší než optimální kvalitou údajů (193 případů v roce 2017) byly
poprvé podrobeny předběžné validaci ze strany sekretariátu rejstříku, než byly
zveřejněny v rejstříku transparentnosti. Přísnější kontroly kvality údajů přinesly
hmatatelné výsledky. Zatímco v květnu 2017 byl počet registrací s nižší než optimální
kvalitou údajů odhadován na přibližně 9 %, do konce roku se toto množství snížilo
přibližně na 5 %.

Od prosince 2017 rejstřík transparentnosti automaticky poskytuje informace o
expertních skupinách Komise12, do nichž jsou zapsané subjekty jmenovány, přičemž
tyto údaje jsou získávány z Rejstříku expertních skupin Komise a podobných
subjektů13. Tato nová funkce zvyšuje transparentnost a spolehlivost údajů a snižuje
administrativní zátěž zapsaných subjektů.

Poskytování asistenčních služeb

Sekretariát rejstříku poskytuje asistenční služby jako pomoc zapsaným subjektům. V
roce 2017 sekretariát rejstříku zodpověděl 1 022 individuálních dotazů zaslaných
prostřednictvím vícejazyčného online formuláře „Kontaktujte nás“. Z toho 610 dotazů
se týkalo existujících registrací, zatímco 150 se týkalo nových registrací; 262 zpráv se

12 Tím se rozumí fyzické osoby jmenované za účelem zastupování společného zájmu zúčastněných skupin v konkrétní
oblasti politiky, jež nezastupují jednotlivou zúčastněnou stranu, ale společnou politickou orientaci různých organizací
zúčastněných stran („členové druhu B“) a organizací v širokém slova smyslu včetně společností, sdružení, nevládních
organizací, odborových organizací, univerzit, výzkumných ústavů, advokátních kanceláří a poradenských kanceláří
(„členové druhu C“), jak je stanoveno v rozhodnutí Komise C(2016) 3301 ze dne 30. května 2016.
13 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=CS
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týkalo jiných záležitostí. Kromě toho poskytuje sekretariát rejstříku v předem určených
týdenních časech telefonní linku.

1.1 Kontroly kvality

„Kontrolou kvality“ se rozumí soubor ověření, která sekretariát rejstříku provádí za
účelem zajištění kvality a přesnosti údajů předkládaných zapsanými subjekty podle
přílohy II interinstitucionální dohody a která mají zabránit vzniku věcných chyb a
registraci nezpůsobilých subjektů. V případě nesouladu s požadavky stanovenými v
příloze II dohody sekretariát rejstříku zahájí se zapsanými subjekty dialog s cílem
nalézt uspokojivé řešení.

V roce 2017 sekretariát rejstříku provedl 3 624 kontrol kvality. Z provedených kontrol
kvality bylo 53 % registrací označeno za správné (1 921), zatímco zbývajícím
subjektům bylo sděleno, že jsou nezpůsobilé nebo že údaje obsažené v jejich
záznamech vykazují nesrovnalosti. Z 1 703 kontaktovaných subjektů jich 715 bylo z
rejstříku vymazáno z některého z těchto důvodů: nejednotné, nesprávné nebo neúplné
údaje, neprovedení aktualizace, duplicitní registrace a nezpůsobilost. Ze zbývajících
988 subjektů 765 subjektů po poradě se sekretariátem rejstříku aktualizovalo své
záznamy uspokojivým způsobem, zatímco 223 kontrol kvality nebylo k 31. prosinci
2017 ještě dokončeno.

1.2 Upozornění

„Upozorněním“ se rozumí mechanismus, který umožňuje třetím stranám sekretariát
rejstříku informovat, že registrační záznamy jednoho nebo více subjektů obsahují věcné
chyby nebo že jsou tyto subjekty nezpůsobilé. V roce 2017 sekretariát rejstříku obdržel
20 individuálních upozornění (osm jich bylo původně doručeno jako stížnosti, které byly
překvalifikovány na „upozornění“). Tato upozornění se týkala celkem 24 organizací,
neboť některá z nich se vztahovala na více než jeden subjekt.

Pokud sekretariát rejstříku obdrží oznámení o možném porušení kodexu chování, které
spadají výhradně pod písmeno d) kodexu chování14, jsou tato oznámení zpracována jako
„upozornění“, pokud souvisejí s potenciálními faktickými chybami obsaženými v údajích
zapsaných subjektů.

1.3 Stížnosti

„Stížností“ se rozumí oznámení, v němž se tvrdí, že zapsaný subjekt porušil některé z
povinností stanovených v kodexu chování, s výjimkou tvrzení týkajících se věcných
chyb, která jsou řešena jako „upozornění“ (viz výše 1.2).

V roce 2017 sekretariát rejstříku obdržel 21 stížností, z nichž tři byly přípustné jako
„stížnost“ a osm jich bylo překvalifikováno na „upozornění“. Deset stížností bylo
označeno jako nepřípustné, buď proto, že se týkaly záležitostí mimo rámec
interinstitucionální dohody o rejstříku transparentnosti, nebo protože bylo poskytnuto
málo prvků, které by stížnost podpořily.

Tři přípustné stížnosti uváděly možné porušení jednoho nebo více následujících
ustanovení kodexu chování:

14 Kodex chování rejstříku transparentnosti, písmeno d): [zástupci zájmových skupin] zajistí, aby informace, které
poskytují při zápisu a následně v rámci své činnosti, na niž se vztahuje rejstřík, byly podle jejich nejlepšího vědomí
úplné, aktuální a nebyly zavádějící; jsou srozuměny s tím, že veškeré poskytnuté informace podléhají kontrole, a
souhlasí s tím, že budou spolupracovat v případě žádostí správních útvarů o doplňující informace a aktualizaci údajů.
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 písmeno b) „nezískávají ani se nesnaží získat informace či dosáhnout
jakýchkoli rozhodnutí nekalým způsobem nebo využitím neoprávněného tlaku či
nevhodného chování“;

 písmeno c) „při jednání s třetími osobami si nenárokují žádný formální vztah s
Evropskou unií ani s žádným z jejích orgánů a nezkreslují své postavení v
souvislosti se zápisem do rejstříku, tak aby uváděly v omyl třetí osoby nebo
úředníky či jiné zaměstnance Evropské unie, ani nevyužívají loga orgánů EU,
aniž by jim to bylo výslovně povoleno“ a

 písmeno m) „striktně dodržují příslušný jednací řád Evropského parlamentu“.
Poté, co sekretariát rejstříku provedl šetření a kontaktoval dotčené zapsané subjekty,
byla jedna ze tří přípustných stížností uzavřena, když dotčený zapsaný subjekt
aktualizoval své záznamy, a zbývající dva zapsané subjekty byly z rejstříku
transparentnosti vymazány pro nezpůsobilost. Koncem roku 2017 otevřel sekretariát
rejstříku z vlastní iniciativy dodatečné šetření možného nevhodného chování zapsaného
subjektu.

2. Pokyny a zvyšování informovanosti

Sekretariát rejstříku pravidelně pořádá interní školení a vyvíjí externí komunikační
činnosti, jejichž cílem je zvyšovat informovanost o rejstříku transparentnosti a
propagovat jeho používání.

 Evropský parlament uspořádal osm interních školení a informačních schůzek
pro své poslance a jejich asistenty, jakož i pro zaměstnance;

 Evropská komise uspořádala pět celodenních školení pro zaměstnance s názvem
„Jak vhodně a efektivně jednat s lobbisty“. Bylo uspořádáno sedm školení o
etice, transparentnosti a vztazích s lobbisty pro kabinety a v rámci generálního
sekretariátu.

Kromě toho oba orgány uspořádaly během roku asi 30 prezentací pro zúčastněné strany
a návštěvnické skupiny.

Rejstřík transparentnosti a téma regulace lobbingu na úrovni EU jsou nadále středem
zájmu akademických kruhů. Sekretariát rejstříku rovněž poskytl informace
vysokoškolským studentům a výzkumným pracovníkům, kteří psali práce na tato
témata.

3. Portál veřejně přístupných dat EU a rejstřík transparentnosti

V roce 2017 došlo k výraznému zlepšení dostupnosti veřejně přístupných dat v
rejstříku transparentnosti. Na portále veřejně přístupných dat EU byly zpřístupněny
soubory historických údajů15; ty zahrnují úplné seznamy zapsaných organizací s jejich
údaji a seznamy osob akreditovaných pro přístup do budov Evropského parlamentu, a
to zpětně od ledna 2015. Internetová stránka vygenerovala asi 15 000 zobrazení a 5 000
stažení, díky čemuž se stala sedmou nejčastěji zobrazovanou stránkou a šestým
nejstahovanějším souborem dat na portále veřejně přístupných dat EU. Kromě toho
byly vytvořeny interaktivní vizuální materiály16, které umožňují prozkoumání údajů z
rejstříku transparentnosti nejrůznějšími způsoby.

15 https://data.europa.eu/euodp/cs/data/dataset/transparency-register
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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IV. ZÁVĚR

Počet registrací nadále rostl i v roce 2017, ačkoliv růst nebyl v porovnání s rokem 2016
tak markantní, neboť do rejstříku se v průběhu roku zapsalo 2 430 nových subjektů.
Rejstřík transparentnosti je dnes jedním z největších rejstříků svého druhu na světě. Jeho
viditelnost a důležitost coby databáze zástupců zájmových skupin, na kterou je možné se
obrátit, neustále narůstá v Bruselu i mimo něj.

Sekretariát rejstříku, který funguje jako strážce kodexu chování rejstříku transparentnosti,
zajistil, aby byl narůstající počet obdržených upozornění a stížností řádně administrativně
zpracován. Další klíčovou prioritou pro rok 2017 bylo zlepšení celkové kvality údajů v
rejstříku transparentnosti. Za účelem zlepšení kvality údajů byla vyvinuta významná
snaha zaměřená na vývoj a implementaci inovativního IT řešení, které by usnadnilo
proces registrace/aktualizace pro nové i stávající zapsané subjekty a pomohlo jim
vyhnout se nejběžnějším chybám. Monitorování a kontrola ze strany sekretariátu
rejstříku byly pomocí tohoto automatického mechanismu rovněž posíleny. Z prvních
údajů vyplývá, že celková kvalita rejstříku transparentnosti se postupně zlepšuje, a to do
značné míry v důsledku zavedení tohoto nástroje.

Z širšího politického hlediska se v roce 2017 uskutečnilo několik událostí, které stojí za
zmínku. Evropský parlament uspořádal dne 10. května 2017 veřejný workshop nazvaný
„Rejstřík transparentnosti EU – lobbing, parlament a veřejná důvěra“17. V kontextu
návrhu nové interinstitucionální dohody o povinném rejstříku transparentnosti18 ze strany
Komise přijal Evropský parlament mandát k vyjednávání dne 15. června 201719 a Rada
přijala svůj mandát k jednání dne 6. prosince 201720. V průběhu estonského
předsednictví v Radě EU se uskutečnily dvě interinstitucionální orientační setkání, a to 6.
září a 12. prosince 2017. Političtí zástupci21 těchto tří institucí zahájili v prvním čtvrtletí
roku 2018 jednání o povinném rejstříku transparentnosti EU.

- KONEC -

17 https://epthinktank.eu/2017/05/30/lobbying-parliament-public-trust-eu-transparency-register-workshop-of-10-may-
2017/
18 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/1-2016-627-CS-F1-1.PDF
19 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170622RES78125/20170622RES78125.pdf
20 http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/12/06/transparency-register-council-agrees-mandate-
for-negotiations/
21 Sylvie Guillaumová, místopředsedkyně odpovědná za rejstřík transparentnosti, a Danuta Hübnerová, předsedkyně
výboru pro ústavní záležitosti za Parlament, první místopředseda Frans Timmermans za Evropskou komisi a Matti
Maasikas, náměstek ministra pro evropské záležitosti, za estonské předsednictví.


