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2017. gada ziņojums par Pārredzamības reģistra
darbību,

ko Eiropas Parlamenta ģenerālsekretārs un
Eiropas Komisijas ģenerālsekretārs

ir iesnieguši

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniecei Sylvie Guillaume
un

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Fransam
Timmermansam

Kā noteikts pārskatītā Iestāžu nolīguma par Pārredzamības reģistru, kas parakstīts
2014. gada 16. aprīlī (tas darbojas kā Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas kopējs
instruments), 28. punktā, šajā gada ziņojumā ir aprakstīta Pārredzamības reģistra
darbība 2017. gadā.

Šajā ziņojumā ir sniegta informācija par reģistra darbību 2017. gadā — no janvāra līdz
decembrim — un ir aprakstītas darbības, ko veic Pārredzamības reģistra kopīgais
sekretariāts, jo īpaši attiecībā uz optimālas datu kvalitātes nodrošināšanu, atbilstības Rīcības
kodeksam uzraudzību un informētības palielināšanu par šo shēmu.
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I. IEVADS

Pārredzamības reģistrs atbilstoši Iestāžu nolīgumam tika izveidots 2011. gadā kā
kopīga Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas shēma. Tas ir viens no galvenajiem
rīkiem, lai īstenotu šo divu iestāžu apņemšanos nodrošināt pārredzamību.
Pārredzamības reģistrs attiecas uz visām interešu grupām un pašnodarbinātiem
konsultāciju sniedzējiem, kas veic darbības, lai ietekmētu likumdošanas un politikas
īstenošanas procesus ES iestādēs. Informējot par to, kādas intereses tiek īstenotas un
kas un ar kādiem resursiem tās īsteno, Pārredzamības reģistrs uzlabo publisko kontroli,
nodrošinot iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem un citām ieinteresētajām personām
iespēju sekot līdzi interešu pārstāvju darbībām un potenciālajai ietekmei.
Pārredzamības reģistrā ir vairāk nekā 11 000 vienību, kas visas ir apņēmušās ievērot
vienotu Rīcības kodeksu1.

II. PĀRREDZAMĪBAS REĢISTRS: PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA2

1. Statistika

Pārredzamības reģistrā ir sešas reģistrēto personu nodaļas.

Lielākā nodaļa joprojām bija “Iekšējie lobisti3 un arodu, uzņēmēju un profesionālās
asociācijas” (II nodaļa), kas pārstāv gandrīz pusi no visiem reģistrētājiem (sk.
1. sektoru diagrammu). Šīs nodaļas apakšnodaļā “Arodu un uzņēmēju asociācijas” bija
pārstāvēti gandrīz 42 % un apakšnodaļā “Uzņēmumi un koncerni” — vairāk nekā 37 %
no visiem iekšējiem lobistiem un arodu, uzņēmēju un profesionālajām asociācijām (sk.
2. sektoru diagrammu, II nodaļu). -

Otrs izplatītākais reģistrētāju veids 2017. gadā joprojām bija “Nevalstiskās
organizācijas” (III nodaļa) — tie pārstāv vairāk nekā ceturto daļu no visām
reģistrētajām organizācijām.

Nākamā plašākā grupa bija “Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji,
pašnodarbinātie konsultanti” (I nodaļa), kas pārstāv vairāk nekā 11 % no visiem
reģistrētājiem.

Skaitliski mazāka grupa bija “Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās
iestādes” (IV nodaļa), un tai sekoja “Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās
un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības utt.” (VI nodaļa) un
“Organizācijas, kas pārstāv baznīcas un reliģiskās kopienas” (V nodaļa).

1 Ņemot vērā tikai vienības, kas bija reģistrētas un aktīvas 2017. gada 31. decembrī.
2 Šajā ziņojumā norādītie skaitļi atspoguļo situāciju 2017. gada 31. decembrī.
3 Šis termins attiecas uz personām, kas tiek nodarbinātas organizācijas iekšienē, — pretēji, piem., ārējo konsultantu kā
organizācijas pārstāvju nolīgšanai “no ārpuses”.
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1. sektoru diagramma. Interešu pārstāvju sadalījums

2. sektoru diagramma. Sadalījums pa reģistrācijas apakšnodaļām4

I nodaļa. Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti

4 Tā kā III un V nodaļai nav apakšnodaļu, tās šajā sadalījumā nav iekļautas.
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II nodaļa. Iekšējie lobisti un arodu, uzņēmēju un profesionālās asociācijas

IV nodaļa. Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes
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VI nodaļa. Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas

publiskās vai jauktās vienības utt.
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3. tabula. Reģistrētāju sadalījums

2017. gada 31. decembrī Pārredzamības reģistrā bija 11 612 reģistrētāju sadalījumā pa
šādām (apakš)nodaļām:

I. Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie
konsultanti 1327

Profesionālie konsultāciju biroji 768

Juridiskie biroji 142

Pašnodarbinātie konsultanti 417

II. Iekšējie lobisti un arodu, uzņēmēju un profesionālās asociācijas 5747

Uzņēmumi un koncerni 2154

Arodu un uzņēmēju asociācijas 2396

Arodbiedrības un profesionālās asociācijas 863

Citas organizācijas 334

III. Nevalstiskās organizācijas 3047

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u. tml. 3047

IV. Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes 892

Ideju laboratorijas un pētniecības iestādes 574

Akadēmiskās iestādes 318

V. Organizācijas, kas pārstāv baznīcas un reliģiskās kopienas 51

Organizācijas, kas pārstāv baznīcas un reliģiskās kopienas 51

VI. Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu
pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības utt. 548

Reģionālas struktūras 117

Citas vietējā līmeņa publiskās iestādes 97

Starptautiskas asociācijas un publisko reģionālo vai citu vietēja līmeņa
iestāžu tīkli 77

Citas saskaņā ar likumu izveidotas publiskās vai jauktās vienības, kas
darbojas sabiedrības interesēs 257
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2017. gadā Pārredzamības reģistrā tika veiktas 2430 jaunas reģistrācijas (ņemot vērā tikai
vienības, kas tika reģistrētas 2017. gadā un joprojām bija aktīvas 2017. gada
31. decembrī5). Vidējais jaunu reģistrāciju skaits mēnesī bija 202.

Jauno reģistrāciju sadalījums pa nodaļām bija šāds:

 344 vienības — I nodaļā;
 1041 — II nodaļā;
 675 — III nodaļā;
 239 — IV nodaļā;
 6 — V nodaļā un
 125 — VI nodaļā.

Piezīme:
Ikgadējā statistika kopš 2011. gada ir pieejama Pārredzamības reģistra tīmekļa vietnes
statistikas lapā6.

4. grafiks. Jaunas reģistrācijas gadā

Kopējais reģistrētāju skaits ir pieaudzis no 10 911 (2016. gadā) līdz 11 612 (2017. gadā),
t. i., pieaugums pārsniedz 6 % (5. grafiks).

5 Iespējamie deaktivēšanas iemesli var būt, piem., brīvprātīga atteikšanās, kā arī izslēgšana, ko pēc neatbilstības vai
kvalitātes pārbaudes veic Pārredzamības reģistra kopīgais sekretariāts, utt.
6 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=lv&action=prepareView
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5. grafiks. Kopējais reģistrētāju skaits gadā

Aptuveni 77 % no visām reģistrācijām veic reģistrētāji, kuru galvenais birojs atrodas ES.
To 10 valstu sarakstā, kas veic visvairāk reģistrāciju (6. grafiks), ir divas valstis, kas
neietilpst ES (Amerikas Savienotās Valstis un Šveice). Pārredzamības reģistrā ir
pārstāvētas organizācijas no visām ES dalībvalstīm, turklāt puse no visiem reģistrētājiem
ir norādījuši, ka to galvenais birojs atrodas kādā no šīm četrām valstīm: Beļģijā, Vācijā,
Apvienotajā Karalistē vai Francijā. Līdz pat 30 % no visiem reģistrētājiem ir birojs
Beļģijā, un aptuveni 18 % no visiem reģistrētājiem tas ir arī galvenais birojs.

6. grafiks. Reģistrētāju sadalījums pa valstīm — 10 valstis, kas veic visvairāk
reģistrāciju7

7 Šīs statistikas pamatā ir reģistrētāja galvenā biroja atrašanās vieta, kas norādīta, veicot reģistrāciju. Dažiem
reģistrētājiem papildus galvenajam birojam var būt īpašs ES birojs Beļģijā.



10

2. Reģistrācijas stimuli

2017. gadā — atšķirībā no 2016. gada — ne Eiropas Parlaments, ne Eiropas Komisija
neierosināja jaunus reģistrācijas stimulus, un, iespējams, tieši tādēļ jaunu reģistrācijas
gadījumu skaits atgriezās 2015. gada līmenī (4. grafiks).

Reģistrācija ir priekšnosacījums organizācijām un pašnodarbinātām personām, kuru
pārstāvji ir aicināti izteikties Eiropas Parlamenta komiteju uzklausīšanās vai kuras vēlas
iegūt atvieglotu piekļuvi Parlamenta telpām. Akreditāciju piekļuvei Eiropas Parlamenta
telpām var piešķirt uz laikposmu, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Eiropas Parlaments
2017. gadā izsniedza aptuveni 8000 fizisko personu piekļuves atļauju aptuveni
2500 Pārredzamības reģistrā iekļauto organizāciju pārstāvjiem (jaunas atļaujas vai
atjaunotas atļaujas). Tas ir neliels pieaugums, salīdzinot ar 2016. gadu. Kopš 2017. gada
Eiropas Parlaments vairs neatļauj tādu organizāciju ilgtermiņa caurlaižu turētājiem, kuru
darbība ir apturēta, izmantot savu caurlaidi apturēšanas perioda laikā. Viņu piekļuvi var
atjaunot tikai pēc tam, kad ir atcelta organizācijas darbības apturēšana.

Eiropas Komisija turpināja piemērot 2016. gadā pieņemtos noteikumus par interešu
pārstāvjiem, kas attiecas uz ekspertu grupu dalībniekiem, un 2014. gadā pieņemto
principu “bez reģistrācijas nav sanāksmes” attiecībā uz Komisijas locekļiem, kabineta
locekļiem vai ģenerāldirektoriem8.

Abu minēto iestāžu piedāvāto reģistrācijas stimulu pilns saraksts ir pieejams
Pārredzamības reģistra tīmekļa vietnē9.

3. Pārredzamības reģistra tīmekļa vietnes apmeklējumi

2017. gadā Pārredzamības reģistra tīmekļa vietne10 tika apmeklēta aptuveni
360 000 reižu11 (30 000 apmeklējumu mēnesī). Visvairāk apmeklējumu bija no Beļģijas
(35 %), tai sekoja Vācija (12 %) un Apvienotā Karaliste (8 %). Aptuveni 67 % no
apmeklējumiem bija tiešie apmeklējumi, savukārt 14 % apmeklētāju šo tīmekļa vietni
sasniedza, izmantojot meklētājprogrammas. Attiecībā uz valodu izvēli jāpiebilst, ka
tīmekļa lapas angļu valodas versiju apmeklēja gandrīz 56 % apmeklētāju, franču valodas
versiju — 14 % un vācu valodas versiju — 10 % apmeklētāju.

III. PĀRREDZAMĪBAS REĢISTRA KOPĪGĀ SEKRETARIĀTA DARBĪBAS

Pārredzamības reģistra kopīgo sekretariātu (turpmāk tekstā “Reģistra sekretariāts”)
veido Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas amatpersonu grupa. Tā darbā piedalās
pavisam 11 amatpersonas, kas ir nodarbinātas uz pilnu laiku vai nepilnu laiku:
5 amatpersonas Eiropas Parlamentā, 6 — Eiropas Komisijā. Laiks, ko viņi patērē,

8 Komisijas 2014. gada 25. novembra Lēmums par informācijas publicēšanu attiecībā uz Komisijas
ģenerāldirektoru tikšanos ar organizācijām vai pašnodarbinātām personām, C(2014) 9048,
un Komisijas 2014. gada 25. novembra Lēmums par informācijas publicēšanu attiecībā uz Komisijas
locekļu tikšanos ar organizācijām vai pašnodarbinātām personām, C(2014) 9051.
9

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=WHOS_IS_EXPECTED_T
O_REGISTER&locale=lv#lv
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
11 “Apmeklējums” ir definēts kā apmeklētāja pirmreizējs tīmekļa vietnes pieprasījums. Ja viens un tas pats apmeklētājs
apmeklēs lapu pēc tam, kad kopš tā pēdējā lapas apmeklējuma būs pagājušas vairāk nekā 30 minūtes, to reģistrēs kā
jaunu apmeklējumu.
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pildot ar Pārredzamības reģistru saistītus uzdevumus, atbilst aptuveni 6 pilnslodzes
ekvivalentiem.

Reģistra sekretariāts atbild par Pārredzamības reģistra ikdienas pārvaldību; tas piedāvā
palīdzības dienesta pakalpojumus, izdod reģistrācijas pamatnostādnes, veic datu
kvalitātes pārbaudes, apstrādā saņemtos brīdinājumus un sūdzības, koordinē sistēmas
IT pilnveidošanu un tehnisko uzturēšanu un veic informētības palielināšanas darbības
un citus saziņas pasākumus, lai veicinātu shēmu. Reģistra sekretariāta darbību koordinē
Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta Pārredzamības nodaļas vadītājs. Eiropas
Savienības Padome 2017. gadā Reģistra sekretariāta sanāksmēs piedalījās novērotāja
statusā.

1. Pārredzamības reģistra datu uzraudzība

Viens no Reģistra sekretariāta galvenajiem uzdevumiem ir Pārredzamības reģistra datu
kopējās kvalitātes uzraudzība, veicot katras jaunas reģistrācijas atbilstības un kvalitātes
pārbaudes. Reģistra sekretariāts arī cenšas nodrošināt pienācīgus turpmākos pasākumus
saistībā ar brīdinājumiem un sūdzībām, ko tas saņem no trešām personām.

Reģistra sekretariāts koordinē novatorisku IT risinājumu izstrādi, lai uzlabotu
Pārredzamības reģistra pamatā esošo sistēmu. 2017. gada maijā tika laista klajā šā rīka
atjaunināta versija, ar kuru tika ieviesta iespējamu datu kvalitātes problēmu
automātiska atklāšana un atzīmēšana reģistrācijās. Reģistrāciju un aktualizēšanu
tagad atvieglo tas, ka tiek sniegti papildu norādījumi lietotājiem par iespējami
pretrunīgiem datiem un bieži pieļautām kļūdām un tiek iezīmētas vietas, kur jānorāda
pamatojums. Mērķis ir palīdzēt reģistrētājiem precīzāk aprakstīt lobēšanas darbības, ko
tie ir veikuši attiecībās ar ES iestādēm, tostarp attiecīgos finanšu elementus.

Jaunām reģistrācijām, kurās datu kvalitāte nebija optimāla (2017. gadā —
193 gadījumos), pirmo reizi pirms publicēšanas Pārredzamības reģistrā tika piemērota
Reģistra sekretariāta iepriekšēja pārbaude. Pastiprināta datu kvalitātes kontrole ir
devusi reālus rezultātus. Ja 2017. gada maijā tika lēsts, ka tādu reģistrāciju skaits, kurās
datu kvalitāte nav optimāla, ir aptuveni 9 %, līdz gada beigām šis rādītājs bija
samazinājies līdz aptuveni 5 %.

No 2017. gada decembra Pārredzamības reģistrs automātiski sniedz informāciju par
Komisijas ekspertu grupām12, kurās ir iecelti reģistrētāji, izgūstot šo informāciju no
Komisijas Ekspertu grupu un citu līdzīgu struktūru reģistra13. Šī jaunā iespēja palielina
datu pārredzamību un uzticamību, kā arī samazina administratīvo slogu reģistrētajām
vienībām.

Palīdzības dienests

Lai palīdzētu reģistrētājiem, Reģistra sekretariāts nodrošina palīdzības dienesta
pakalpojumu. 2017. gadā Reģistra sekretariāts sniedza atbildes uz 1022 individuāliem
jautājumiem, kas tika iesniegti, izmantojot daudzvalodu tiešsaistes saziņas veidlapu.
No tiem 610 jautājumi attiecās uz esošām reģistrācijām un 150 — uz jaunām
reģistrācijām, savukārt 262 ziņojumi bija saistīti ar citiem jautājumiem. Papildus tam

12 Minētās vienības ir fiziskas personas, kuras ieceltas pārstāvēt kādas konkrētas politikas jomas ieinteresēto personu
kopīgās intereses un kuras nepārstāv atsevišķu ieinteresēto personu, bet gan dažādām ieinteresēto personu
organizācijām kopīgu politikas ievirzi (“B tipa dalībnieki”), un organizācijas šā vārda plašākajā nozīmē, tostarp
uzņēmumi, asociācijas, NVO, arodbiedrības, universitātes, pētniecības institūti, juridiskie biroji un konsultanti (“C tipa
dalībnieki”), kā noteikts Komisijas 2016. gada 30. maija Lēmumā C(2016) 3301.
13 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=LV
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Reģistra sekretariāts nedēļas noteiktās stundās piedāvā palīdzību, izmantojot tālruņa
līniju.

1.1 Kvalitātes pārbaudes

“Kvalitātes pārbaude” ir atbilstības pārbaudes darbību kopums, ko Reģistra
sekretariāts veic, lai nodrošinātu, ka reģistrētāju saskaņā ar iestāžu nolīguma
II pielikumu iesniegtie dati ir kvalitatīvi un precīzi, nepieļaujot faktu kļūdas un
neatbilstīgu reģistrāciju. Ja nav izpildītas minētā nolīguma II pielikumā noteiktās
prasības, Reģistra sekretariāts uzsāk dialogu ar reģistrētājiem, lai noskaidrotu
pieņemamu risinājumu.

2017. gadā Reģistra sekretariāts veica 3624 kvalitātes pārbaudes — no veiktajām
kvalitātes pārbaudēm 53 % gadījumu reģistrācijas tika atzītas par apmierinošām (1921),
savukārt ar pārējām vienībām sekretariāts sazinājās, lai precizētu informāciju saistībā ar
to pieteikumos iekļauto datu atbilstību vai pretrunīgumu. No 1703 vienībām, ar kurām
notika sazināšanās, 715 vienības tika izslēgtas no Pārredzamības reģistra, pamatojoties
uz kādu no šādiem iemesliem: pretrunīgi, nepareizi vai nepilnīgi dati, aktualizēšanas
neveikšana, divkārša reģistrācija, neatbilstība. No atlikušajām 988 vienībām
765 vienības pienācīgi atjaunināja savu reģistrāciju pēc Reģistra sekretariāta
norādījumiem, savukārt 223 kvalitātes pārbaudes 2017. gada 31. decembrī vēl nebija
noslēgtas.

1.2. Brīdinājumi

“Brīdinājums” ir mehānisms, kas ļauj trešām personām informēt Reģistra sekretariātu
par vienu vai vairāku vienību reģistrāciju, kas, iespējams, ietver faktu kļūdas vai ir
neatbilstīgas. 2017. gadā Reģistra sekretariāts saņēma 20 individuālus brīdinājumus
(astoņos gadījumos informācija, kas sākotnēji tika saņemta kā sūdzība, tika pārkvalificēta
par brīdinājumu). Šie brīdinājumi kopumā attiecās uz 24 organizācijām, jo daži
brīdinājumi attiecās uz vairākām vienībām.

Kad Reģistra sekretariāts saņem tādus paziņojumus par varbūtējiem Rīcības kodeksa
pārkāpumiem, uz kuriem attiecas tikai Rīcības kodeksa d) apakšpunkts14, šādus
paziņojumus apstrādā kā “brīdinājumus”, ja tie ir saistīti ar varbūtējām faktu kļūdām
reģistrētāju datos.

1.3. Sūdzības

“Sūdzība” ir paziņojums par iespējamu reģistrētāja pārkāpumu attiecībā uz jebkuriem
Rīcības kodeksā noteiktiem pienākumiem, izņemot apgalvojumus par iespējamām
faktu kļūdām, kas tiek apstrādāti kā “brīdinājumi” (sk. 1.2. punktu iepriekš).

2017. gadā Reģistra sekretariāts saņēma 21 sūdzību, no kurām trīs tika pieņemtas kā
“sūdzības”, bet astoņas — pārkvalificētas par “brīdinājumiem”. Savukārt desmit
sūdzības tika atzītas par nepieņemamām — vai nu tādēļ, ka tās attiecās uz jautājumiem
ārpus iestāžu nolīguma par pPārredzamības reģistru darbības jomas, vai tādēļ, ka nebija
norādīti pietiekami elementi, lai sūdzību pamatotu.

14 Pārredzamības reģistra Rīcības kodeksa d) apakšpunkts: [interešu pārstāvji] pēc iespējas labāk nodrošina to, ka
informācija, ko tie sniedz reģistrācijas brīdī un pēc tam saistībā ar savu darbību, uz kuru attiecas reģistrs, ir pilnīga,
aktuāla un precīza; piekrīt, ka sniegtā informācija tiek pārskatīta, un piekrīt sadarboties saistībā ar administratīviem
pieprasījumiem sniegt papildu un atjauninātu informāciju.
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Trīs pieņemamajās sūdzībās tika apgalvots, ka ir pārkāpts viens vai vairāki šādi Rīcības
kodeksa noteikumi:

 b) apakšpunkts “neiegūst un necenšas iegūt informāciju vai panākt kāda
lēmuma pieņemšanu negodīgā ceļā vai izdarot nelikumīgu spiedienu, vai
uzvedoties nepienācīgi”,

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

 m) apakšpunkts “stingri ievēro attiecīgos Eiropas Parlamenta Reglamenta
noteikumus”.

Pēc tam, kad Reģistra sekretariāts veica izmeklēšanu un sazinājās ar attiecīgajiem
reģistrētājiem, viena no trīs pieņemamajām sūdzībām tika slēgta, attiecīgajam
reģistrētājam atjauninot informāciju, savukārt divas reģistrācijas tika izslēgtas no
Pārredzamības reģistra neatbilstības dēļ. 2017. gada nogalē Reģistra sekretariāts sāka
arī papildu izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas par varbūtēju reģistrētāja nepienācīgu
uzvedību.

2. Konsultācijas un informētības palielināšana

Reģistra sekretariāts regulāri veic iekšējās mācības un ārējos komunikācijas
pasākumus, lai palielinātu informētību par Pārredzamības reģistru un veicinātu tā
izmantošanu.

 Eiropas Parlaments organizēja astoņas iekšējās mācību un informatīvās
nodarbības Parlamenta locekļiem un to palīgiem, kā arī darbiniekiem;

 Eiropas Komisija organizēja piecus pilnas dienas mācību kursus darbiniekiem
“Pienācīga un efektīva sadarbība lobistiem”.  Komisāru birojiem, kā arī
Ģenerālsekretariātā tika organizētas septiņas mācību sesijas par ētiku,
pārredzamību un attiecībām ar lobistiem.

Turklāt abas minētās iestādes gada gaitā sniedza arī aptuveni 30 prezentācijas
ieinteresētajām personām un apmeklētāju grupām.

Gan Pārredzamības reģistrs, gan jautājums par lobēšanas regulējumu ES līmenī
joprojām raisa lielu interesi akadēmiskajās aprindās. Reģistra sekretariāts arī sniedza
informāciju universitāšu studentiem un pētniekiem, kuri par šiem jautājumiem izstrādā
akadēmiskus referātus.
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3. ES Atvērto datu portāls un Pārredzamības reģistrs

2017. gadā ir būtiski uzlabojusies Pārredzamības reģistra atvērto datu pieejamība. ES
Atvērto datu portālā tika darītas pieejamas vēsturisko datu kopas15, kurās ietilpst šādi
pilnie saraksti: reģistrētās organizācijas un to dati; personas, kas akreditētas iekļūšanai
Eiropas Parlamenta ēkās kopš 2015. gada janvāra. Tīmekļa lapa tika aplūkota aptuveni
15 000 reižu, un no tās tika veiktas 5000 lejupielādes — tas ļāva tai kļūt par septīto
visbiežāk aplūkotāko un sesto visvairāk lejupielādēto datu kopu ES Atvērto datu
portālā. Turklāt tika izstrādātas interaktīvas vizualizācijas16, kas ļauj Pārredzamības
reģistra datus pārlūkot dažādos veidos.

IV. NOBEIGUMS

2017. gadā reģistrāciju skaits turpināja pieaugt, lai gan šī tendence bija mazāk izteikta
nekā 2016. gadā, proti, gada laikā tika reģistrētas 2430 jaunas vienības. Tagad
Pārredzamības reģistrs ir viens no lielākajiem šāda veida reģistriem pasaulē. Tā
redzamība un nozīme kā svarīgākajai interešu pārstāvju datubāzei nemitīgi palielinās gan
Briselē, gan ārpus tās.

Reģistra sekretariāts, darbojoties kā Pārredzamības reģistra Rīcības kodeksa “sargs”,
nodrošināja, ka saistībā ar to, ka arvien palielinājās saņemto brīdinājumu un sūdzību
skaits, tika īstenoti pienācīgi administratīvi turpmākie pasākumi. Vēl viena svarīga
prioritāte 2017. gadā bija Pārredzamības reģistra kopējās datu kvalitātes uzlabošana. Lai
palīdzētu uzlabot datu kvalitāti, tika pieliktas ievērojamas pūles, izstrādājot un īstenojot
novatorisku IT risinājumu nolūkā atvieglot reģistrācijas un aktualizēšanas procesu
jauniem un esošajiem reģistrētājiem, lai galvenokārt palīdzētu tiem izvairīties no
visbiežāk pieļautajām kļūdām. Arī Reģistra sekretariāta veiktā uzraudzība un kontrole
tika pastiprināta, izmantojot šo automātisko mehānismu. Pirmās norādes liecina, ka
Pārredzamības reģistra kopējā datu kvalitāte pakāpeniski uzlabojas, galvenokārt
pateicoties šā rīka ieviešanai.

Aplūkojot plašāku politisko ainu, var secināt, ka 2017. gadā notika vairāki pieminēšanas
vērti notikumi. Eiropas Parlaments 2017. gada 10. maijā organizēja publisku
darbsemināru “ES Pārredzamības reģistrs — lobēšana, parlaments un sabiedrības
uzticība”17. Saistībā ar Komisijas priekšlikumu jaunam iestāžu nolīgumam par obligātu
Pārredzamības reģistru18 — Eiropas Parlaments 2017. gada 15. jūnijā pieņēma sarunu
pilnvaras19, bet Padome 2017. gada 6. decembrī — savas pilnvaras20. Eiropas Savienības
Padomes Igaunijas prezidentūras laikā notika divas iestāžu orientācijas sanāksmes —
2017. gada 6. septembrī un 12. decembrī. Visu triju minēto iestāžu politiskie pārstāvji21

2018. gada pirmajā ceturksnī sāka sarunas par obligāta ES Pārredzamības reģistra
izveidi.

15 https://data.europa.eu/euodp/lv/data/dataset/transparency-register
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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/LV/1-2016-627-LV-F1-1.PDF
19 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170622RES78125/20170622RES78125.pdf
20 http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2017/12/06/transparency-register-council-agrees-mandate-
for-negotiations/
21 Par Pārredzamības reģistru atbildīgā priekšsēdētāja vietnieceSylvie Guillaume, Parlamenta Konstitucionālo
jautājumu komitejas priekšsēdētāja Danuta Hübner, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss
Timmermanss, Padomes prezidentvalsts Igaunijas ministra vietnieks Eiropas lietu jautājumos Matti Maasikas.
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