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Atbilstīgi 28. punktam Iestāžu nolīgumā par Pārredzamības reģistru, kas parakstīts 2014. gada 

16. aprīlī, ir jāiesniedz gada ziņojums par Pārredzamības reģistra darbību attiecīgajiem Eiropas 

Parlamenta un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekiem.  

 

Šajā ziņojumā ir aprakstītas darbības, ko veic Pārredzamības reģistra kopīgais sekretariāts, jo 
īpaši saistībā ar to, lai nodrošinātu datu kvalitāti, uzraudzītu atbilstību rīcības kodeksam un 

palielinātu informētību par šo reģistru, kā arī ir sniegti statistikas dati par Pārredzamības 

reģistra darbību no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. 
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I. Ievads 

Pārredzamības reģistrs ir publiska datubāze, kuru kopīgi uztur Eiropas Parlaments un Eiropas 
Komisija. Tas tika izveidots 2011. gadā, lai sekmētu abu minēto iestāžu un interešu pārstāvju 
savstarpējo attiecību pārredzamību. Tā darbība tiek reglamentēta ar attiecīgo Eiropas Parlamenta 

un Eiropas Komisijas Iestāžu nolīgumu1 (turpmāk tekstā “Iestāžu nolīgums”), un tas kā svarīgs  
instruments, kas nodrošina abu iestāžu darbības pārredzamību, sekmē arī interešu pārstāvības  
pārredzamību un padara labāk redzamu ieinteresēto personu un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību 
Savienības iestāžu demokrātiskajā lēmumu pieņemšanas procesā.  

 
Pārredzamības reģistrs sniedz iedzīvotājiem, medijiem un ieinteresētajām personām iespēju 
uzzināt, kādas intereses tiek pārstāvētas Savienības līmenī, kas un kā vārdā šīs intereses pārstāv 
un kādi resursi tiek atvēlēti attiecīgajām lobēšanas darbībām un centieniem, tādējādi uzlabojot ES 

lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību un atklātību.  
 
Reģistrācija ir brīvprātīga. Reģistrēties var ikviena organizācija vai pašnodarbināta persona, kas 
veic darbības ar mērķi ietekmēt Savienības iestāžu lēmumu pieņemšanas un politikas īstenošanas  

procesus, vienlaikus apņemoties ievērot vienotu rīcības kodeksu attiecībā uz šo darbību veikšanas 
veidu.  
 
Šajā ziņojumā ir aprakstītas darbības, kas saistītas ar Pārredzamības reģistra pārvaldību, jo īpaši 

attiecībā uz datu kvalitāti, rīcības kodeksa ievērošanas pārraudzību un ar to saistītajām darbībām, 
kā arī ir sniegta statistika par laikposmu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. 

  

                                              
1  Nolīgums  starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju par Pārredzamības  reģistru organizācijām un 
pašnodarbinātām personām, kas piedalās ES politikas izstrādē un īstenošanā (OV L 277, 19.9.2014., 11. lpp.). 
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II. Kopīgā sekretariāta darbības 

Pārredzamības reģistra pārvaldībai Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija uztur kopīgu darbības  
struktūru — Pārredzamības reģistra kopīgo sekretariātu (turpmāk tekstā “kopīgais sekretariāts”). 
Kopīgo sekretariātu veido darbinieki no abām minētajām iestādēm, un to skaits aptuveni atbilst 

astoņiem pilnas slodzes darbiniekiem.  
 
Kopīgais sekretariāts atbild par Pārredzamības reģistra ikdienas pārvaldību, konkrēti: 
 

 sniedz palīdzības dienesta pakalpojumus interešu pārstāvjiem un sabiedrībai; 

 izdod reģistrētājiem paredzētas pamatnostādnes ar praktisku informāciju; 

 pārrauga reģistra satura kvalitāti; 

 seko tam, kā reģistrētie interešu pārstāvji ievēro rīcības kodeksu; 

 koordinē reģistra datubāzes IT izstrādi un 

 veic informētības uzlabošanas un citas saziņas darbības. 

 
Kopīgā sekretariāta darbību koordinē Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta nodaļas  
“Pārredzamība, dokumentu pārvaldība un piekļuve dokumentiem” vadītājs.  

1. Palīdzības dienests 

Kopīgais sekretariāts nodrošina palīdzības dienestu, kas atbild uz jautājumiem par Pārredzamības  

reģistru, kurus ikviens var iesniegt reģistra daudzvalodu tīmekļa vietnē. Parasti šie jautājumi ir 
informācijas pieprasījumi par Pārredzamības reģistru, ko iesniedz potenciālie reģistrētāji, 
sabiedrības pārstāvji vai pētnieki; interešu pārstāvju lūgumi sniegt atbalstu un norādījumus  
reģistrācijas procesā un reizēs, kad viņi aktualizē vai viņiem tiek lūgts precizēt sniegto 

informāciju; vai jautājumi par pieslēgšanās datiem. Kopīgais sekretariāts 2020. gadā atbildēja uz 
1117 jautājumiem, ko iesniegušas fiziskas personas; salīdzinājumam: iepriekšējā gadā jautājumu 
bija nedaudz vairāk par 1000. 

2. Datu kvalitāte 

Pārredzamības reģistrs sniedz ieskatu interešu pārstāvju veiktajās lobēšanas darbībās, kas saistītas  
ar politikas cikla(-u) formulēšanu vai īstenošanu un ar tiem saistītajiem Savienības iestāžu lēmumu 
pieņemšanas procesiem, arī konkrētu informāciju par galvenajiem tiesību akta priekšlikumiem vai 
politiku, uz ko ir vērstas Iestāžu nolīgumā paredzētās reģistrētāju darbības. Šā iemesla dēļ daži 

interešu pārstāvji ir reģistrēti tikai uz konkrētu vai ierobežotu laika periodu, savukārt citi datubāzē  
var atrasties ilgstoši. Reģistrētāji, kas reizi gadā neaktualizē savu informāciju, no datubāzes tiek 
automātiski izslēgti. Reģistrētājus var izslēgt arī kopīgā sekretariāta veiktās pārraudzības rezultātā, 
taču vienlaikus ir zināms, ka interešu pārstāvji var reģistrēties atkārtoti, ja tie (atkal) veic attiecīgas 

interešu pārstāvības darbības. Šādā gadījumā uz jauno reģistrāciju atkal tiks attiecināta kopīgā  
sekretariāta pārraudzība (sk. 2.1. Datu kvalitātes pārraudzība). 
 
Interešu pārstāvji, kas reģistrējas, apņemas ievērot Iestāžu nolīgumam pievienoto reģistrētāju 

rīcības kodeksu. Tas nozīmē, ka viņi apņemas īstenot ētisku lobēšanas praksi, kā arī reģistrācijas  
laikā un pēc tam saistībā ar savām darbībām, uz kurām attiecas Iestāžu nolīgums, sniegt pilnīgu 
un aktuālu informāciju, kas nav maldinoša. Šai nolūkā reģistrētāji tiek mudināti regulāri pārskatīt 
sniegto informāciju un aktualizēt to ne retāk kā reizi gadā, lai saglabātu vietu datubāzē, vienlaikus 

apzinoties, ka tie joprojām atbild par savu reģistrācijas datu pareizību. 
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2.1.  Datu kvalitātes  pārraudzība 

Kopīgajam sekretariātam ir uzdots nodrošināt, ka Pārredzamības reģistra datu kvalitāte ir pēc 
iespējas augstāka, tādēļ tas regulāri pārskata reģistrētāju sniegto informāciju. Tas katru dienu 

pārrauga visas jaunās reģistrācijas, kā arī reģistrācijas, kas datubāzē ir bijušas ilgāk par noteiktu 
laikposmu, un veic citas mērķtiecīgas ad hoc pārbaudes. Lai uzlabotu datubāzes kā uzziņu avota 
uzticamību, kopīgais sekretariāts atsevišķos gadījumos sazinās ar reģistrētājiem nolūkā pārbaudīt 
to sniegtās informācijas pareizību, lūgt izlabot neatbilstības, ja tādas ir, un nodrošināt, ka 

nepieciešamā informācija tiek publicēta, ievērojot reģistrētājiem paredzētās pamatnostādnes.  
 
Kopīgais sekretariāts, īstenojot savas uzraudzības darbības, 2020. gadā veica kvalitātes pārbaudes  
4973 reģistrācijām. To skaitā bija šādas pārbaudes: 

 

 jaunu, 2020. gadā reģistrētu interešu pārstāvju datu pārbaudes2 (2843 pārbaudes); 

 to interešu pārstāvju mērķtiecīgas datu pārbaudes, kas reģistrēti senāk par 2016. gadu, lai 

pārliecinātos, vai tie atbilst pašreizējām vadlīnijām (1748 pārbaudes)3; 

 nejauši izraudzītas kvalitātes pārbaudes (382 pārbaudes). 
 
Šo pārraudzības darbību rezultātā būtiski uzlabojās Pārredzamības reģistra satura kvalitāte. Katru 

reizi, kad kopīgais sekretariāts attiecībā uz sniegto datu kvalitāti konstatēja, ka pastāv nesakritības, 
tas sazinājās ar konkrēto reģistrētāju, pieprasot aktualizēt šo ierakstu atbilstīgi publicētajiem 
norādījumiem. Pateicoties tam, ka 2020. gadā tika veikta 4973 reģistrāciju pārraudzība: 
 

 43 % no pārbaudītajiem reģistrētājiem nodrošināja apmierinošu datu kvalitāti; 

 30 % no reģistrētājiem, ar kuriem tika veikta saziņa, aktualizēja savus ierakstus saskaņā ar 
minētajām pamatnostādnēm; 

 27 % no reģistrētājiem pēc pārbaudes veikšanas tika izslēgti no reģistra to neatbilstības dēļ 

vai tādēļ, ka to dati netika aktualizēti.  
 
Tomēr par savu reģistrācijas datu pareizību joprojām ir atbildīgi paši reģistrētāji, tāpēc 

sekretariāta centienu rezultātā var panākt tikai šo pārbaudīto reģistrētāju datu optimālu kvalitāti, 
bet nav iespējams novērst kļūdas, kuras nākotnē pieļaus reģistrētāji, kārtējo reizi atjauninot savu 
reģistrāciju. 

                                              
2 Reģistrācijas, kas aktivizētas no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim; 
3Šo pārbaužu rezultātā tika izslēgtas  407 reģistrācijas, kurās  nebija ziņots  par attiecīgām interešu pārstāvības 
darbībām. 
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3. Izmeklēšana 

Kopīgais sekretariāts līdztekus Pārredzamības reģistra datu kvalitātes pārraudzībai arī izmeklē  

ienākošos brīdinājumus un sūdzības, kā arī veic izmeklēšanas pēc savas iniciatīvas saskaņā ar 
procedūrām, kas paredzētas Iestāžu nolīguma IV pielikumā, pienācīgi ievērojot proporcionalitātes  
un labas pārvaldības principus. 
 

Jebkura persona var iesniegt brīdinājumu vai sūdzību par iespējamu neatbilstību rīcības kodeksam, 
ievadot attiecīgo informāciju reģistra tīmekļa vietnē. 
 
Veicot reģistrāciju, interešu pārstāvji piekrīt, ka jebkurš brīdinājums vai sūdzība par tiem tiks 

apstrādāta, pamatojoties uz rīcības kodeksu, kuru tie ir piekrituši ievērot, un apstiprina, ka šā 
kodeksa neievērošanas gadījumā tiem var piemērot Iestāžu nolīguma IV pielikumā paredzētos  
pasākumus. 
 

“Brīdinājums” ir mehānisms, kas attiecas vienīgi uz rīcības kodeksa d) apakšpunktu4. Tas ļauj 
trešām personām informēt kopīgo sekretariātu par reģistrā atrodamām faktu kļūdām.  
 
2020. gadā kopīgais sekretariāts izskatīja 19 brīdinājumus (no kuriem seši sākotnēji tika saņemti 

kā sūdzības), kurus bija iesniegušas 15 dažādas organizācijas vai fiziskas personas, norādot uz 
iespējamām kļūdām 23 reģistrācijās. Šie brīdinājumi attiecās uz reģistrētāju finanšu deklarāciju 
precizitāti, norādītajiem klientiem, attiecīgajām sadaļām, kurās tie bija reģistrējušies, vai 
informāciju par to biedra statusu. Gandrīz visi reģistrētāji, ar kuriem sazinājās kopīgais  

sekretariāts, pienācīgi aktualizēja savus datus, izņemot četrus, kuri attiecīgi tika izslēgti no 
reģistra. 
 

“Sūdzība” nozīmē procedūru, kas attiecas uz trešo personu apgalvojumiem, ka reģistrētājs, 

iespējams, neievēro rīcības kodeksu, izņemot apgalvojumus, kas attiecas tikai uz faktu kļūdām un 
ko apstrādā kā “brīdinājumus” (sk. iepriekš).  
 

                                              
4 [Interešu pārstāvji] “savu iespēju robežās nodrošina to, ka informācija, ko tie sniedz reģistrācijas brīdī un pēc tam 

saistībā ar savām darbībām, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma, ir pilnīga, aktuāla un nav maldinoša; piekrīt 
tam, ka visa sniegtā informācija tiek pārbaudīta, kā arī apņemas  sadarboties saistībā ar administratīviem 
pieprasījumiem sniegt papildu un atjauninātu informāciju”. 

43%

30%

27%

Result of monitoring activities

Satisfactory data quality

Updated data

Removed from Register
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2020. gadā kopīgais sekretariāts sekmīgi izbeidza trīs sūdzības, kas tika izskatītas kopš iepriekšējā  
gada, pēc tam, kad attiecīgie reģistrētāji pēc kopīgā sekretariāta pieprasījuma vai nu aktualizēja  
savu reģistrāciju, vai citādi sniedza ticamus paskaidrojumus. 

 
Kopīgais sekretariāts saņēma arī 15 jaunas sūdzības, no kurām sešas tika izskatītas kā  
“brīdinājumi”, jo tās attiecās vienīgi uz datu kvalitātes jautājumiem. Piecas no pārējām deviņām 
sūdzībām tika atzītas par nepieņemamām, jo tās neattiecās uz jautājumiem, kas ietilpst reģistra  

izmantošanas jomā. 2020. gada beigās joprojām turpinājās četru pieņemamu sūdzību izskatīšana, 
no kurām trīs attiecās uz vienu un to pašu struktūru, un tās tika izbeigtas 2021. gada sākumā pēc 
sekmīgas sadarbības ar reģistrētājiem. 
 

Visbeidzot, 2020. gadā kopīgais sekretariāts pabeidza iepriekšējā gadā sākto “izmeklēšanu pēc 

savas iniciatīvas”, pamatojoties uz aizdomām par rīcības kodeksa pārkāpumiem, kā arī sāka jaunu 
izmeklēšanu pret Euro Guarantees Group Ltd par smagu rīcības kodeksa pārkāpšanu. Šīs  
izmeklēšanas rezultātā pirmo reizi tika piemērots pasākums — izslēgšana no reģistra uz diviem 

gadiem —, un informācija par šo pasākumu tika publicēta Pārredzamības reģistra tīmekļa vietnē5.   
 
Kopīgais sekretariāts, pienācīgi ņemot vērā proporcionalitātes un labas pārvaldības principus, 
cenšas panākt, lai pirms jebkādu pasākumu piemērošanas pret attiecīgo(-ajiem) reģistrētāju(-iem) 

ar viņu(-iem) iespēju robežās tiktu īstenots konstruktīvs dialogs nolūkā precizēt un atrisināt 
identificētās problēmas.  

 
Šajā ziņojumā atspoguļotajā laikposmā sūdzību un pēc pašu iniciatīvas sākto procedūru ietvaros 

ir risinātas, piemēram, šādas problēmas: 
  

 reģistrācijas izmantošana nolūkā radīt iespaidu par oficiālām attiecībām ar ES iestādēm; 

 interešu pārstāvības darbību veikšana Eiropas Parlamenta telpās bez attiecīgas  

akreditācijas; 

 lobēšanas izdevumu nepilnīga deklarēšana; 

 visu to klientu nedeklarēšana, kuriem tiek sniegti pakalpojumi, nolūkā slēpt 

līgumattiecības; 

 interešu pārstāvības darbību veikšana, neievērojot iestāžu drošības noteikumus; 

 visu attiecīgo uz ES iestādēm vērsto interešu pārstāvības darbību nedeklarēšana. 

4. Konsultācijas un informētības palielināšana 

Kopīgais sekretariāts izdod īstenošanas pamatnostādnes un citus norādījumus, kuros sniegta 
praktiska informācija reģistrētājiem, lai precizētu un sīkāk paskaidrotu atsevišķus Iestāžu 
nolīguma noteikumus. Šie norādījumi ir tapuši pēc regulāras informācijas apmaiņas ar 
ieinteresētajām personām, un to mērķis ir atbalstīt reģistrētājus to centienos sniegt precīzu 

informāciju un izvairīties no bieži sastopamām kļūdām. Pēc tiešsaistes reģistrācijas veidlapas 
nelielas koriģēšanas kopīgais sekretariāts izmantoja iespēju aktualizēt daudzvalodu 
pamatnostādnes atbilstīgi pārskatītajai 6  reģistrācijas veidlapai, vienlaikus arī atvieglojot 
pamatnostādņu vizuālo uztveri. 

 
Parlamentā kopīgā sekretariāta pārstāvji informēja tā deputātus un divu politiskas grupas 
delegāciju locekļus par Pārredzamības reģistru, kā arī nodrošināja viena Parlamenta deputāta  
ad hoc apmācību. Turklāt 2020. gadā Parlamenta grupa sarīkoja darbiniekiem astoņas 

informatīvas sesijas par Pārredzamības reģistru, kā arī uzlaboja informētību par to, rīkojot 

                                              
5 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=lv&reference=NEWS.  
6 Sk. arī III.3. nodaļu “Tehniskie uzlabojumi”. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=lv&reference=NEWS


 

8/20 

Parlamenta darbiniekiem trīs mācību kursus par ētiku un rīcību saskarsmē ar lobistiem. Visas 
sesijas notika klātienē vai tiešsaistē, pilnībā ievērojot ar Covid-19 sanitāro krīzi saistītos drošuma  
un drošības pasākumus, ko bija ieviesis Parlaments.  

 
Parlamenta grupa arī informēja par Pārredzamības reģistru, piedaloties informācijas apmaiņā ar 
studentu grupām, akadēmiskajiem mācībspēkiem, kā arī darbiniekiem no tādiem valstu 
parlamentiem kā, piemēram, Vācijas Bundestāgs un ASV Senāts. 

 
Eiropas Komisijā kopīgā sekretariāta darbinieki 2020. gadā rīkoja astoņas attālinātās tiešsaistes  
mācības, kas ilga pusi dienas, par to, kā rīkoties attiecībās ar lobistiem (klātienes kursi Covid-19 
krīzes dēļ tika apturēti). Komisijas grupa arī personīgi uzstājās ar prezentāciju Komisijas locekļu 

kabinetu personālam. 
 
Kas attiecas uz ārējām ieinteresētajām personām paredzētām informētības uzlabošanas darbībām, 
kopīgā sekretariāta koordinators uzstājās ar prezentāciju Alcala de Henares universitātes  

Politiskās komunikācijas un vēlēšanu tirgzinības maģistra studiju programmā. 
 
Kopīgais sekretariāts arī piedalījās Eiropas Lobētāju reģistratoru tīkla tiešsaistes konferencē, kas 
bija veltīta labākās prakses apmaiņai saistībā ar darbību sanitārās krīzes apstākļos. 
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III.  Statistika 

Pārredzamības reģistrs kopš tā izveidošanas ir ievērojami paplašinājies, un tagad tajā ir vairāk 
nekā 12 000 vienību. Tālāk dotā statistikas informācija atspoguļo situāciju 2020. gada 
31. decembrī. 

1. Reģistrētāju veidi 

Pārredzamības reģistrā ir iekļauti interešu pārstāvji, kas veic uz Savienības iestādēm vērstas 
darbības. Tos var iedalīt sešās nodaļās un 14 apakšnodaļās, kas ir iepriekš noteiktas Iestāžu 
nolīguma I pielikumā. Interešu pārstāvjiem reģistrācijas laikā ir jāizvēlas, kura nodaļa un 
apakšnodaļa tiem vislabāk atbilst. 

 
2020. gada 31. decembrī kopējais reģistrētāju skaits publiskajā datubāzē bija 12 187. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, vērojams neliels kopējā reģistrētāju skaita pieaugums, savukārt reģistrētāju 
īpatsvars katrā no sešām nodaļām joprojām ir salīdzinoši stabils.  

 
Attiecībā uz lobēšanas speciālistiem, kuri veic interešu pārstāvību par maksu, I nodaļa, kas ietver 
profesionālos konsultāciju birojus, juridiskos birojus un pašnodarbinātos konsultantus, nedaudz 
samazinājās — no 9 % uz 7 % reģistrētāju. 

 
Kā jau ierasts, lielākā reģistra nodaļa — II nodaļa, kurā apvienoti iekšējie lobisti un tirdzniecības, 
uzņēmumu vai profesionālās apvienības, joprojām ietvēra nedaudz vairāk nekā pusi no visiem 
reģistrētājiem. Apakšnodaļa “Arodu un uzņēmēju asociācijas” līdz šim parasti bija vislielākā, taču 

2020. gadā to ir panākusi apakšnodaļa “Uzņēmumi un grupas”, un šo abu veidu interešu pārstāvji 
kopā veido 80 % no II nodaļas reģistrētājiem. 
 
Otrajā reģistra pusē, ko galvenokārt veido pilsoniskās sabiedrības grupas, III nodaļa “Nevalstiskās 

organizācijas” joprojām ir vislielākā, un tās lielums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pat ir par vienu 
procentu palielinājies. 
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1.1. Reģistrētāju skaits pa nodaļām 

Minēto sadalījumu var vizualizēt, izmantojot katras reģistra nodaļas un apakšnodaļas reģistrētāju 
absolūto skaitu.  

 

2020. gada 31. decembrī Pārredzamības  reģistrā bija 12 187 reģistrētāji sadalījumā pa 

šādām nodaļām un apakšnodaļām: 

I. Profesionālie  konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie  

konsultanti 
859 

Profesionālie konsultāciju biroji 558 

Juridiskie biroji 88 

Pašnodarbinātie konsultanti 213 

II. Iekšējie lobisti un arodu, uzņēmēju un profesionālās  asociācijas  6487 

Uzņēmumi un grupas 2622 

Arodu un uzņēmēju asociācijas 2578 

Arodbiedrības un profesionālās asociācijas 956 

Citas organizācijas 331 

III. Nevalstiskās organizācijas  3306 

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u. tml. 3306 

IV. Ideju laboratorijas, pētniecības  un akadēmiskās  iestādes 921 

Ideju laboratorijas un pētniecības iestādes 580 

Akadēmiskās iestādes 341 

V. Organizācijas, kas pārstāv baznīcas  un reliģiskās  kopienas  59 

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

citas publiskās  vai jauktās vienības  utt. 
555 

Reģionālas struktūrvienības 113 

Citas vietējā līmeņa publiskās iestādes 95 

Transnacionālas asociācijas un publisko reģionālo vai citu vietēja līmeņa iestāžu 

tīkli 
76 

Citas saskaņā ar likumu izveidotas publiskās vai jauktās vienības, kas darbojas 
sabiedrības interesēs 

271 
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1.2. Reģistrētāju procentuālais  sadalījums  pa nodaļām 

Lai labāk ilustrētu statistikas datus, tālāk dotajā grafikā ir atspoguļots reģistrētāju sadalījums pa 
nodaļām, kurās tie izvēlējušies reģistrēties. 

 

  

Section I - Professional

consultancies/law firms/self-

employed consultants

Section II - In-house lobbyists and

trade/business professional

associations

Section III - Non-governmental

organisations

Section IV - Think tanks, research

and academic institutions

Section V - Organisations

representing churches and

religious communities

Section VI - Organisations

representing local, regional and

municipal authorities, other public

or mixed entit ies
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1.3. Reģistrētāju sadalījums  pa apakšnodaļām 

Tālāk dotajos grafikos ir atspoguļoti reģistrētāju veidi sadalījumā pa apakšnodaļām7, kurās tie  
izvēlējās reģistrēties. 

I nodaļa. Profesionālie  konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie  konsultanti 

 

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

 

  

                                              
7 III un V nodaļā nav apakšnodaļu, tādēļ tās šajā sadalījumā nav iekļautas. 
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IV nodaļa. Ideju laboratorijas, pētniecības  un akadēmiskās  iestādes 

 

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

publiskās vai jauktās  vienības  utt.  
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1.4. Pārredzamības reģistra attīstība 

Pārredzamības reģistrs, kopš tas tika radīts kā Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas kopīga  
publiska datubāze, pakāpeniski ir izaudzis līdz tā pašreizējam apmēram, proti, 2020. gada 

31. decembrī tajā bija iekļauti 12 187 reģistrētāji. Lai gan šī attīstība absolūtos skaitļos liecina par 
datubāzes palielināšanos, tomēr datubāze katru dienu mainās, jo interešu pārstāvji jebkurā laikā  
atkarībā no to veiktajām lobēšanas darbībām reģistrējas, atsauc reģistrāciju vai atkārtoti reģistrējas  
reģistrā vai tiek izslēgti no reģistra.  

 

1.5. Jaunas reģistrācijas 

Tālāk dotajā grafikā ir parādīts, kā ir mainījies jaunu reģistrāciju skaits. Tika skaitīti tikai tie 

interešu pārstāvji, kas bija reģistrējušies 2020. gadā, 12 mēnešu laikposmā no 1. janvāra līdz 
31. decembrim, un kas šā laikposma beigās joprojām darbojās8.  

                                              
8 Pavisam reģistrēties mēģināja 2843 struktūras. 
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2020. gadā visvairāk jaunu reģistrētāju bija II nodaļā – vairāk nekā 900, turklāt vairāk nekā puse 
no tiem attiecās uz uzņēmumiem un grupām. Tas atbilst tendencei, kāda attiecībā uz minētajiem 
interešu pārstāvju veidiem ir vērojama reģistra kopējā attīstībā. Vairāk nekā 500 jauno reģistrētāju 
ir nevalstiskās organizācijas, bet daudz mazāks skaits jauno reģistrētāju ir izvēlējušies reģistrēties  

pārējās nodaļās. 

1.6. Ģeogrāfiskie  dati 

Pārredzamības reģistrā reģistrējas ne tikai Savienībā iedibināti interešu pārstāvji, lai gan lielākā  
interešu pārstāvju grupa savu darbību veic kā Beļģijas uzņēmumi, jo svarīgākās Savienības  

iestādes atrodas Briselē. Tomēr, tā kā Savienības tiesību aktu un politikas darbības joma var 
ietekmēt arī trešo valstu pilsoņus un var skart tirdzniecību un citas ārējās attiecības aiz 
27 dalībvalstu robežām, šī globālā ietekme atspoguļojas arī Pārredzamības reģistrā. 
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Visi interešu pārstāvji reģistrējoties norāda sava galvenā biroja atrašanās vietu, kā arī informāciju 
par papildu birojiem Beļģijā, kurus tie uztur. 

2. Reģistrācijas stimuli 

Reģistrācija Pārredzamības reģistrā ir brīvprātīga. Tomēr Parlaments un Komisija piedāvā  

konkrētas priekšrocības, kas ir pieejamas tikai reģistrētiem interešu pārstāvjiem. Reģistrācija  
saskaņā ar katras minētās iestādes iekšējiem noteikumiem un lēmumiem ir priekšnoteikums tam, 
lai interešu pārstāvji varētu piekļūt Parlamenta un Komisijas lēmumu pieņēmējiem, kā arī iekļūt 
to telpās un piedalīties noteiktos forumos. 

 
Parlamentā ar reģistrāciju ir saistītas, piemēram, šādas priekšrocības: 
 

 ilgtermiņa piekļuve Parlamenta telpām — to var piešķirt tikai personām, kuras strādā 

reģistrētu interešu pārstāvju uzdevumā, pēc tam, kad Parlamenta drošības dienests ir veicis 
pārbaudi. Parlamenta akreditācijas dienests pārbaudes un atjaunošanas procedūras veic 
tiešsaistē, parasti 3 darba dienās; 

 iespēja uzstāties kā runātājam atklātās sēdēs, ko rīko Parlamenta komitejas, — lai to varētu 
darīt, interešu pārstāvjiem ir jābūt reģistrētiem; 

 iespēja reģistrētājiem, izmantojot savu reģistrāciju, abonēt e-pasta paziņojumus par 
Eiropas Parlamenta komiteju darbību; 

 tikai reģistrēti interešu pārstāvji var atbalstīt Parlamenta sadarbības grupu vai neoficiālo 
grupu darbību vai piedalīties tajā; 

 gadījumos, kad kopīgi tiek rīkoti politisku grupu pasākumi Eiropas Parlamenta telpās, var 

tikt prasīts, lai attiecīgie interešu pārstāvji iesniegtu reģistrācijas informāciju; 

 gadījumos, kad attiecīgie interešu pārstāvji lūdz Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja  
patronāžu, tiks prasīts iesniegt pierādījumu, ka tie ir reģistrējušies. 

 

Ilgtermiņa piekļuves atļauja Eiropas Parlamenta telpām: 
 
personas, kuras veic darbu reģistrētu interešu pārstāvju uzdevumā, var akreditēt iekļūšanai 
Parlamenta telpās uz laikposmu, kas nepārsniedz vienu gadu. Eiropas Parlaments 2020. gadā 

apstiprināja vairāk nekā 3600 pieteikumus ilgtermiņa piekļuvei tā telpām (vai nu kā jaunus 
pieteikumus, vai kā pagarinājumus), kurus bija iesnieguši gandrīz 1500 reģistrēti interešu 
pārstāvji. Tas ir par aptuveni par 40 % mazāk nekā 2019. gadā, kas, visticamāk, saistīts ar fiziskās  
piekļuves ierobežojumiem Parlamenta telpās, kuri bija daļa no iestādes pasākumiem Covid-19 

pandēmijas ierobežošanai. 
 
Eiropas Komisijā ar reģistrāciju ir saistītas, piemēram, šādas priekšrocības: 
 

 tikšanās ar Komisijas locekļiem, kabineta locekļiem, ģenerāldirektoriem un dienestu 
vadītājiem: interešu pārstāvjiem ir jābūt reģistrētiem, lai iegūtu tiesības uz šādu tikšanos; 

 sabiedriskās apspriešanas un ceļveži: reģistrēti interešu pārstāvji var izvēlēties, lai tiem 

automātiski paziņo par apspriešanos un ceļvežiem to interešu jomās. Sabiedriskajās  
apspriešanās un ceļvežu izstrādē sniegtos viedokļus iekļauj reģistrētāja profilā; 

 ekspertu grupas: lai varētu iecelt noteikta veida ekspertu grupu dalībniekus, tiem ir jābūt 
reģistrētiem;  

 patronāža: Eiropas Komisija piešķir savu patronāžu tikai reģistrētiem interešu 
pārstāvjiem; 

 saziņa ar civildienesta ierēdņiem: pirms pieņemt uzaicinājumu piedalīties kādā sanāksmē 

vai pasākumā, ierēdņiem tiek ieteikts pārliecināties, vai attiecīgie interešu pārstāvji ir 
reģistrēti. Saziņa ar nereģistrētām organizācijām var tikt ierobežota. 
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3. Tehniskie uzlabojumi 

Kopīgais sekretariāts koordinē IT risinājumu izstrādi ar mērķi uzlabot Pārredzamības reģistru.  
 
Lai nodrošinātu, ka reģistrētāji var sniegt sabiedrībai attiecīgu īsu informāciju par savu 

reģistrāciju, 2020. gadā tika nedaudz pielāgota tiešsaistes reģistrācijas veidlapa, kurā atsevišķos  
brīvteksta laukos tika samazināts maksimālais atļautais rakstzīmju skaits. Nolūkā mudināt 
reģistrētājus aktualizēt savu reģistrāciju un izvairīties no tā, ka tiek iekļauta ar to interešu 
pārstāvības darbībām Savienības līmenī nesaistīta informācija, tagad reģistrētāji tiešsaistes  

veidlapā tiek aicināti īsāk aprakstīt savus mērķus un uzdevumus, kā arī nosaukt Savienības  
politikas jomas un iniciatīvas, kurām tie pievēršas, īstenojot savas interešu pārstāvības darbības. 
 
Tāpat tika racionalizēta reģistrācijas veidlapas daļa, kas attiecas uz reģistrētāju sniegto finanšu 

informāciju, lai visas ar reģistrētāju centieniem 12 mēnešu laikposmā saistītās izmaksu aplēses 
varētu norādīt kā diapazonu, nevis absolūtos skaitļos izteiktas summas. 
 
Pārstrādātajā reģistrācijas veidlapā ir iekļauts Eiropas Parlamenta sadarbības grupu saraksts un ir 

paredzēta iespēja minēt citas, neformālas grupas, tādēļ reģistrētāji var norādīt, vai tie atbalsta šādu 
grupu darbību vai piedalās tajā. Šī informācija tika iekļauta Atvērto datu portālā publicētajās datu 
kopās9. Turklāt sabiedrībai tagad tiek piedāvāta iespēja Pārredzamības reģistra tīmekļa vietnē veikt 
mērķtiecīgu meklēšanu, lai atlasītu reģistrētājus, kas iesaistīti sadarbības grupu un neoficiālu grupu 

darbā.  
 
Šīs izmaiņas ir atspoguļotas reģistrētājiem paredzētajās pārskatītajās īstenošanas  
pamatnostādnēs10. Pārskatīšanas mērķis bija labāk palīdzēt reģistrētājiem iesniegt un aktualizēt 

attiecīgos ierakstus. Lai to sekmētu, aktualizētajās pamatnostādnēs ir iekļauti izvilkumi no 
tiešsaistes reģistrācijas veidlapas un ir sīki un sistemātiski paskaidrots, kāda veida informācija ir 
nepieciešama. Šie norādījumi ir publicēti Pārredzamības reģistra tīmekļa vietnē visās Savienības  
oficiālajās valodās. 

 
Papildinot jau esošo iespēju importēt informāciju par reģistrētāju ieguldījumu Komisijas 
sabiedriskajās apspriešanās, ar attiecīgajām reģistrācijām tika sasaistīts arī reģistrētāju ieguldījums  
ceļvežu tapšanā kopš 2018. gada jūlija. Šāda veida informācija, kas tiek atspoguļota reģistrētāju 

profila vietnē, ļauj labāk saprast, kuri reģistrētie interešu pārstāvji aktīvi kontaktējas ar Komisiju 
likumdošanas cikla sākumposmā. 
 
Citi 2020. gadā veiktie tehniskie uzlabojumi ir, piemēram, IT drošības pētījumā izdarīto 

secinājumu īstenošana, dažādi tehniskie uzlabojumi un atbalsta struktūru vides atjaunošana, lai 
atvieglotu kopīgā sekretariāta darbu, pārvaldot no trešām personām saņemtos brīdinājumus un 
sūdzības. 

                                              
9 https://data.europa.eu/euodp/lv/data/dataset/transparency-register. 
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=lv&reference=GUIDELIN
ES.  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=lv&reference=GUIDELINES
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=lv&reference=GUIDELINES
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3.1. Tīmekļa vietnes apmeklējumi 

2020. gadā Pārredzamības reģistra tīmekļa vietne tika apmeklēta vairāk nekā 366 400 reižu. Šajā  
statistikas pārskatā “apmeklējums” ir definēts kā apmeklētāja pirmreizēja pieslēgšanās tīmekļa  

vietnei. Ja tas pats apmeklētājs aplūko vienu un to pašu lapu ilgāk nekā 30 minūtes pēc tā pēdējā  
lapas apmeklējuma, to uzskata par jaunu apmeklējumu. Tas nozīmē, ka vidējais apmeklējumu 
skaits mēnesī ir aptuveni 30 500 – nedaudz vairāk nekā iepriekšējā gadā.  
 

Aptuveni 36 % no tīmekļa vietnes apmeklētājiem izmantoja meklēšanas funkciju angļu valodā, 
savukārt vietnes sākumlapa visbiežāk tiek atvērta angļu valodā, kam seko (dilstošā secībā) franču, 
vācu, itāļu, spāņu un holandiešu valoda.  
 

Gandrīz 80 % no apmeklējumiem veido lietotāji no Eiropas, bet gandrīz 16 % no 
apmeklējumiem — lietotāji no Ziemeļamerikas. No Eiropas valstīm 21 % gadījumu tīmekļa  
vietnes apmeklējumi bija no Beļģijas, kam sekoja Īrija, Francija un Vācija (visas — aptuveni 8 %).  
 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šķiet, ka Pārredzamības reģistrs ir kļuvis pamanāmāks un labāk 
zināms, jo tiešo apmeklējumu skaits pieauga no 74 % (2019) līdz 76 % (2020), savukārt 17 % 
apmeklētāju šajā tīmekļa vietnē nonāca no meklētājprogrammām. 
2020. gadā Atvērto datu portālā iekļautā Pārredzamības reģistra datu kopa bija desmitā visvairāk 

aplūkotā datu kopa no vairāk nekā 15 000 tur publicētajām datu kopām. Šīs datu kopas ļauj 
lietotājiem lejupielādēt (XML vai Excel formātā) to personu sarakstu, kuras ir akreditētas  
iekļūšanai Eiropas Parlamenta telpās, un to organizāciju sarakstu, kuras ir iekļautas Pārredzamības  
reģistrā, sniedzot informāciju par vairākiem iepriekšējiem gadiem.  
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IV.  Secinājumi 

2020. gads izrādījās daudzējādā ziņā neparasts, jo liela daļa izplatīto lobēšanas darbību tika 
digitalizētas, savukārt ierastā tīklošanās, pasākumi un klātienes tikšanās Covid-19 pandēmijas dēļ 
visbiežāk vai nu notika virtuāli, vai tika pārcelti. Interešu pārstāvji, iespējams, gada lielākajā daļā  

nevarēja tieši satikties ar lēmumu pieņēmējiem, tomēr reģistrāciju skaits turpināja pieaugt, jo 
lobēšanas darbības tika pārceltas uz videokonferencēm un publiskiem tiešsaistes pasākumiem.  
 
Tā kā Pārredzamības reģistrs ir tiešsaistes datubāze, pandēmija tieši neietekmēja pašas datubāzes 

darbību. Interešu pārstāvji joprojām varēja jebkurā laikā reģistrēties vai aktualizēt savu reģistrāciju 
tiešsaistē. Arī kopīgais sekretariāts nesaskārās ar nelabvēlīgu ietekmi uz reģistra digitālās  
pārvaldības darbībām, un tā spēja veikt ikdienas uzdevumus netika traucēta.  

Joprojām svarīga prioritāte bija Pārredzamības reģistra kopējās datu kvalitātes uzlabošana, ņemot 
vērā to, ka sabiedrība, žurnālisti, akadēmiskās vides pārstāvji un ieinteresētās personas turpina 
katru dienu izmantot un pētīt šo datubāzi. Kopīgais sekretariāts pielika arvien lielākas pūles, lai 

uzlabotu reģistra saturu. Tas ietvēra jauno un esošo reģistrāciju pārbaudi, kā arī pamatnostādņu 
aktualizēšanu, papildinot tās ar reģistrētājiem paredzētu praktisku informāciju, kas tiem ļāva vēl 
vairāk uzlabot sniegtās informācijas kvalitāti.  

Lai gan katru dienu nav iespējams pārraudzīt un pārbaudīt vairāk nekā 12 000 reģistrāciju, 

kopīgajam sekretariātam 2020. gadā izdevās sekmīgi pārraudzīt vairāk nekā 40 % reģistra satura 
kvalitāti, kā arī apstrādāt visus no trešām personām gada laikā saņemtos brīdinājumus un sūdzības  
un pabeigt divas izmeklēšanas pēc savas iniciatīvas. Kopīgais sekretariāts arī turpmāk ir apņēmies 
uzlabot Pārredzamības reģistra satura uzticamību un kvalitāti, ņemot vērā tā nozīmīgo lomu 

Parlamenta un Komisijas kopējā pārredzamības politikā, kā arī abu minēto iestāžu apņemšanos  
rādīt priekšzīmi lobēšanas pārredzamības kontekstā Savienības līmenī. 
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V.  Jaunais Iestāžu nolīgums 

2020. gadā notika arī kāds svarīgs notikums, kas būtiski ietekmēs Pārredzamības reģistra nākotni.  
2020. gada 15. decembrī Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija 
panāca politisku vienošanos par jaunu Iestāžu nolīgumu par obligātu Pārredzamības reģistru, 

noslēdzot sarunu procesu, kas bija sācies jau 2016. gadā ar attiecīgā Komisijas priekšlikuma  
pieņemšanu11.  
 
Apstiprināto tiesību aktu kopumu, kam provizoriski ir piekritusi kolēģija, Eiropas Parlamenta 

priekšsēdētāju konference12 un Pastāvīgo pārstāvju komiteja (COREPER)13, veido jauns Iestāžu 
nolīgums un triju iesaistīto iestāžu kopīgs politisks paziņojums. Pirms jaunā Iestāžu nolīguma  
stāšanās spēkā katrai iestādei tas ir jāapstiprina. Lai gan ar šo nolīgumu interešu pārstāvjiem nevar 
radīt juridisku pienākumu reģistrēties, iestādes ir apņēmušās paredzēt koordinētas pieejas 

regulējumu un darbības principus, kā arī papildus noteikt, ka reģistrācija ir priekšnoteikums, lai 
interešu pārstāvji varētu veikt konkrētas paredzētas darbības. Šai nolūkā saskaņā ar jauno 
nolīgumu izveidotajā regulējumā ir ietverti iekšējie lēmumi par to, kā katra iestāde īstenos šo 
nolīgumu. 

Iestādes var arī ieviest papildu pārredzamības pasākumus, lai mudinātu reģistrēties, piemēram, 
tādus kā informācijas par sanāksmēm publicēšana tiešsaistē, nodrošinot šādu pasākumu atbilstību 
minētajam nolīgumam un sekmējot augstu standartu ievērošanu saistībā ar pārredzamu un ētisku 
interešu pārstāvību. Pilns “nosacījuma pasākumu” saraksts, proti, tādu lobēšanas darbību saraksts, 

kuras nevar veikt nereģistrētas interešu grupas, kā arī papildu pārredzamības pasākumu saraksts 
tiks publicēts Pārredzamības reģistra tīmekļa vietnē. 

Minētās trīs iestādes 2020. gada decembrī rīkoja tehnisku apaļā galda sanāksmi ar dažādu 
reģistrētāju (ideju laboratoriju, nevalstisko organizāciju, arodasociāciju utt.) pārstāvjiem, lai 

apkopotu viņu viedokļus, nostājas un gaidas attiecībā uz jaunā Iestāžu nolīguma īstenošanu.  
 
Ar jauno Iestāžu nolīgumu — pēc tam, kad to būs pieņēmušas trīs parakstītājas iestādes, — tiks 
aizstāts pašreizējais divpusējais nolīgums starp Parlamentu un Komisiju, pirmo reizi iekļaujot ES 

Padomi saistošā trīspusējā nolīgumā. 
 
 

                                              
11 COM(2016) 627 final. 
12 CPG, 2020. gada 9. decembrī. 
13 2020. gada 9. decembrī. 


