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Výročná správa o fungovaní registra transparentnosti
2017

predložená generálnymi tajomníkmi
Európskeho parlamentu a Európskej komisie

Sylvii Guillaumeovej, podpredsedníčke Európskeho parlamentu
a

Fransovi Timmermansovi, prvému podpredsedovi Európskej komisie

Podľa odseku 28 revidovanej medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti,
podpísanej 16. apríla 2014 (ako spoločný nástroj Európskeho parlamentu a Európskej
komisie), poskytuje táto výročná správa prehľad o fungovaní registra transparentnosti
počas roka 2017.

V tejto správe sa predkladajú štatistické údaje o fungovaní registra transparentnosti od
januára do decembra 2017 a opisujú sa činnosti, ktoré vykonal spoločný sekretariát registra
transparentnosti, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie optimálnej kvality údajov, monitorovanie
dodržiavania kódexu správania a zvyšovanie informovanosti o programe.
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I. ÚVOD

Register transparentnosti (ďalej aj „register“) bol vytvorený Európskym parlamentom
a Európskou komisiou v roku 2011 prostredníctvom medziinštitucionálnej dohody ako
spoločný systém. Predstavuje jeden z kľúčových nástrojov pri plnení záväzkov týchto
dvoch inštitúcií v oblasti transparentnosti. Tento register sa týka všetkých záujmových
skupín a samostatne zárobkovo činných konzultantov, ktorí vykonávajú činnosti
s cieľom ovplyvniť procesy tvorby práva a vykonávania politík inštitúcií EÚ. Tým, že
register ozrejmuje, aké záujmy sú sledované, kým sú sledované a pri akej úrovni
zdrojov, umožňuje zvýšenú mieru kontroly zo strany verejnosti, poskytuje občanom,
médiám a zainteresovaným stranám možnosť sledovať činnosti a možný vplyv
zástupcov záujmových skupín. Register transparentnosti zahŕňa vyše 11 000 subjektov,
ktoré sa zaviazali dodržiavať spoločný kódex správania1.

II. SÚČASNÝ STAV REGISTRA TRANSPARENTNOSTI2

1. Štatistické údaje

Register obsahuje šesť oddielov registrácie.

Oddiel II: „Interní lobisti3 a obchodné/podnikové/profesijné združenia“ bol naďalej
najväčším oddielom, ktorý predstavoval takmer polovicu všetkých zaregistrovaných
subjektov (pozri graf 1). V rámci uvedeného oddielu predstavoval pododdiel
„Obchodné a podnikové združenia“ takmer 42 % a pododdiel „Spoločnosti a skupiny“
viac ako 37 % všetkých interných lobistov a obchodných/podnikových/profesijných
združení (pozri graf 2, oddiel II).

„Mimovládne organizácie“ (oddiel III) boli v roku 2017 naďalej druhým
najrozšírenejším druhom zaregistrovaných subjektov a predstavovali viac ako štvrtinu
všetkých zaregistrovaných organizácií.

Za nimi nasledovali „Profesionálne konzultantské spoločnosti/právnické
firmy/samostatne zárobkovo činní konzultanti“ (oddiel I), pričom predstavovali viac
ako 11 % všetkých zaregistrovaných subjektov.

Menej početné boli „Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie“ (oddiel IV),
ďalej „Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné
verejné alebo zmiešané subjekty atď.“ (oddiel VI) a „Organizácie zastupujúce cirkvi
a náboženské spoločenstvá“ (oddiel V).

1 Zarátavajú sa len subjekty, ktoré boli zaregistrované a aktívne k 31. decembru 2017.
2 Číselné údaje uvedené v tejto správe odrážajú situáciu k 31. decembru 2017.
3 Tento pojem sa vzťahuje na osoby zamestnané v organizácii na rozdiel napríklad od využívania

služieb externých konzultantov, ktorí organizáciu zastupujú z prostredia „mimo organizácie“.
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Graf 1: Zloženie zástupcov záujmových skupín

Graf 2: Prehľad podľa pododdielov4

Oddiel I: Profesionálne konzultantské spoločnosti/právnické firmy/samostatne

zárobkovo činní konzultanti

4 Oddiely III a V nemajú pododdiely, takže nie sú zaradené do tohto prehľadu.
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Oddiel II: Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Oddiel IV: Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
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Oddiel VI: Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné

verejné alebo zmiešané subjekty atď.
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Tabuľka 3: Zloženie zaregistrovaných subjektov

K 31. decembru 2017 bolo v registri 11 612 zaregistrovaných subjektov v týchto
oddieloch a pododdieloch:

I – Profesionálne konzultantské spoločnosti/právnické
firmy/samostatne zárobkovo činní konzultanti 1 327

Profesionálne konzultantské spoločnosti 768

Právnické firmy 142

Samostatne zárobkovo činní konzultanti 417

II – Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia 5 747

Spoločnosti a skupiny 2 154

Obchodné a podnikové združenia 2 396

Odborové zväzy a profesijné združenia 863

Iné organizácie 334

III – Mimovládne organizácie 3 047

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty 3 047

IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie 892

Think tanky a výskumné inštitúcie 574

Akademické inštitúcie 318

V – Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá 51

Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá 51

VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne
orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď. 548

Regionálne štruktúry 117

Iné vnútroštátne verejné orgány nižšej úrovne 97

Nadnárodné združenia a siete verejných regionálnych orgánov alebo iných
orgánov na nižšej než vnútroštátnej úrovni 77

Iné verejné alebo zmiešané subjekty vytvorené na základe právnych
predpisov, ktorých účelom je konať vo verejnom záujme 257
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V roku 2017 sa do registra zaregistrovalo 2 430 nových subjektov (započítavajú sa iba
subjekty, ktoré sa zaregistrovali v roku 2017 a boli aktívne k 31. decembru 20175).
Priemerný počet nových registrácií za mesiac bol 202.

Prehľad nových registrácií podľa jednotlivých oddielov bol takýto:

 344 subjektov v oddiele I,
 1 041 subjektov v oddiele II,
 675 subjektov v oddiele III,
 239 subjektov v oddiele IV,
 6 subjektov v oddiele V
 a 125 subjektov v oddiele VI.

Poznámka:

Ročné štatistické údaje od roku 2011 nájdete na stránke so štatistikami6 na webovom
sídle registra.

Graf 4: Nové registrácie za rok

Celkový počet zaregistrovaných subjektov sa zvýšil z 10 911 v roku 2016 na 11 612
v roku 2017, čo predstavuje nárast o viac ako 6 % (graf 5).

5 Medzi možné dôvody dezaktivácie patrí zrušenie registrácie samotným subjektom, zrušenie
registrácie spoločným sekretariátom registra transparentnosti na základe kontroly
neoprávnenosti/kvality atď.

6 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=sk&action=prepareView.
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Graf 5: Celkový počet zaregistrovaných subjektov za rok

Zaregistrované subjekty, ktoré majú sídlo v EÚ, predstavujú približne 77 % všetkých
registrácií. Dve krajiny mimo EÚ (Spojené štáty a Švajčiarsko) sú uvedené v zozname
prvých 10 krajín (graf 6). V registri transparentnosti sa nachádzajú organizácie zo
všetkých členských štátov EÚ, pričom polovica všetkých zaregistrovaných subjektov
uvádza, že svoje ústredie má v jednej z týchto štyroch krajín: Belgicko, Nemecko,
Spojené kráľovstvo alebo Francúzsko. V Belgicku má zastúpenie až 30 % všetkých
zaregistrovaných subjektov, pričom v prípade približne 18 % všetkých zaregistrovaných
subjektov ide o ich ústredie.

Graf 6: Rozdelenie zaregistrovaných subjektov podľa krajín – prvých 107

7 Táto štatistika je založená na umiestnení ústredia zaregistrovaného subjektu, ako je uvedené v registrácii.
Niektoré zaregistrované subjekty môžu mať okrem ústredia osobitnú kanceláriu pre EÚ v Belgicku.
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2. Stimuly na registráciu

Na rozdiel od roku 2016 v roku 2017 Európsky parlament ani Európska komisia
nezaviedli žiadne nové stimuly na registráciu, čo by mohlo byť dôvodom, prečo sa počet
nových registrácií vrátil na úroveň z roku 2015 (graf 4).

Registrácia je nevyhnutnou podmienkou pre organizácie a samostatne zárobkovo činné
osoby, ktorých zástupcovia boli pozvaní, aby vystúpili na vypočutiach výborov Európskeho
parlamentu, alebo ktoré majú záujem o ľahší prístup do priestorov tejto inštitúcie.
Akreditáciu do priestorov Európskeho parlamentu je možné udeliť najviac na 12 mesiacov.
Európsky parlament udelil v roku 2017 približne 8 000 povolení na vstup pre zástupcov
približne 2 500 organizácií v registri transparentnosti (buď na základe nových žiadostí, alebo
ako obnovenie). V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje určitý nárast. Od roku 2017
Európsky parlament už nepovoľuje držiteľom dlhodobých preukazov od organizácií, ktorých
registrácia bola pozastavená, používať preukaz počas pozastavenia registrácie. Ich vstup je
možné opätovne obnoviť, až keď sa zruší pozastavenie registrácie organizácie.

Európska komisia naďalej presadzovala pravidlá uplatniteľné na zástupcov záujmových
skupín, ktoré zaviedla v roku 2016 v súvislosti s členmi expertných skupín a v roku 2014
v súvislosti so zásadou „bez registrácie žiadne stretnutie“ s komisármi, členmi kabinetu
alebo generálnymi riaditeľmi8.

Úplný zoznam stimulov na registráciu poskytovaných týmito dvoma inštitúciami je
k dispozícii na webovom sídle registra9.

3. Návštevy na webovom sídle registra transparentnosti

V roku 2017 zaznamenalo webové sídlo registra10 približne 360 000 návštev11 (30 000
návštev za mesiac). Najväčší počet návštev pochádzal z Belgicka (35 %), za ním
nasledovalo Nemecko (12 %) a Spojené kráľovstvo (8 %). Približne 67 % návštev bolo
priamych, zatiaľ čo 14 % prišlo na toto webové sídlo prostredníctvom vyhľadávačov.
Pokiaľ ide o jazykové preferencie, anglická verzia webového sídla zaznamenala takmer
56 % návštev, po nej nasleduje francúzska (14 %) a nemecká verzia (10 %).

III. ČINNOSŤ SPOLOČNÉHO SEKRETARIÁTU REGISTRA

TRANSPARENTNOSTI

Spoločný sekretariát registra transparentnosti (ďalej len „SSRT“) je zložený z tímu
úradníkov z Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Do projektu je zapojených
spolu 11 úradníkov na plný alebo čiastočný úväzok: 5 v Európskom parlamente a 6
v Európskej komisii. Ich práca na úlohách spojených s registrom predstavuje približne
6 ekvivalentov plného pracovného času.

8 Rozhodnutie Komisie z 25. novembra 2014 o zverejňovaní informácií o stretnutiach medzi
generálnymi riaditeľmi Komisie a organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami –
C(2014) 9048 a rozhodnutie Komisie z 25. novembra 2014 o zverejňovaní informácií o stretnutiach
medzi členmi Komisie a organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami – C(2014) 9051.

9 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-
prod=zn3Bu37HVgScAerUCZ1YmqwADpYM6Uen1yYgQiTXYN2f9ZdCoBgY!1758742562?lo
cale=sk&reference=WHOS_IS_EXPECTED_TO_REGISTER.

10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public.
11 „Návšteva“ sa definuje ako návštevník, ktorý webové sídlo navštívi po prvý raz. Ak ten istý

návštevník navštívi webové sídlo po viac ako 30 minútach od jeho posledného zobrazenia,
zaznamená sa to ako nová návšteva.
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SSRT je zodpovedný za každodenné riadenie registra transparentnosti, poskytuje
asistenčnú službu, vydáva usmernenia na registráciu, vykonáva kontroly kvality
údajov, vybavuje prijaté upozornenia a sťažnosti, koordinuje vývoj IT a údržbu
systému a vykonáva činnosti na zvyšovanie informovanosti a iné komunikačné činnosti
na podporu programu. Činnosť SSRT koordinuje vedúci oddelenia pre transparentnosť
na Generálnom sekretariáte Európskej komisie. Rada EÚ bola v roku 2017
pozorovateľom na stretnutiach SSRT.

1. Monitorovanie údajov v registri transparentnosti

Jednou z hlavných úloh SSRT je monitorovať celkovú kvalitu údajov v registri
vykonaním kontroly oprávnenosti a kvality každej novej registrácie. Okrem toho sa
SSRT usiluje zabezpečiť primerané nadväzujúce opatrenia, pokiaľ ide o upozornenia
a sťažnosti, ktoré dostáva od tretích strán.

SSRT koordinuje vývoj inovačných riešení v oblasti informačných technológií na
zlepšenie systému, na základe ktorého register transparentnosti funguje. V máji 2017
bola spustená aktualizovaná verzia tohto nástroja, v rámci ktorej sa zaviedlo
automatické zisťovanie a označovanie možných problémov v oblasti kvality
údajov registrácií. Registrácia a aktualizácie sú v súčasnosti uľahčené tým, že sa
používateľom poskytujú dodatočné usmernenia o potenciálne nejednotných údajoch
a častých chybách alebo sa poukazuje na to, kde je potrebné poskytnúť odôvodnenia.
Cieľom je pomôcť zaregistrovaným subjektom poskytnúť presnejší opis činností
súvisiacich s verejným záležitosťami, ktoré vykonali vo vzťahu k inštitúciám EÚ,
vrátane príslušných finančných prvkov.

Nové registrácie s nižšou ako optimálnou kvalitou údajov (193 prípadov v roku 2017)
po prvý raz podliehali pred zverejnením v registri potvrdeniu SSRT. Väčšia kontrola
kvality údajov priniesla hmatateľné výsledky. Zatiaľ čo počet registrácií s nižšou ako
optimálnou kvalitou údajov sa v máji 2017 odhadoval na približne 9 %, do konca roka
sa znížil približne na 5 %.

Od decembra 2017 register automaticky poskytuje informácie o expertných
skupinách Komisie12, do ktorých sú zaregistrované subjekty zaradené, ktoré sa
získavajú z Registra expertných skupín Komisie a podobných subjektov13. Touto novou
funkciou sa zvyšuje transparentnosť a spoľahlivosť údajov a znižuje sa administratívna
záťaž zaregistrovaných subjektov.

Poskytovanie asistenčnej služby

SSRT poskytuje asistenčnú službu s cieľom pomáhať zaregistrovaným subjektom.
SSRT v roku 2017 odpovedal na 1 022 jednotlivých otázok, ktoré boli predložené
prostredníctvom viacjazyčného online formulára „Kontaktujte nás“. Z toho 610 otázok
sa týkalo existujúcich registrácií, zatiaľ čo 150 sa týkalo nových registrácií; 262 správ
sa týkalo ostatných záležitostí. SSRT okrem toho poskytuje počas určených hodín
v týždni telefónnu linku.

12 Týka sa to jednotlivcov vymenovaných na zastupovanie spoločného záujmu zainteresovaných
strán v určitej oblasti politiky, ktorí nezastupujú jednotlivé zainteresované strany, ale spoločnú
politickú orientáciu rôznych organizácií zainteresovaných strán („členovia typu B“) a organizácií
v širokom zmysle slova vrátane spoločností, združení, mimovládnych organizácií, odborových
zväzov, univerzít, výskumných ústavov, právnických firiem a konzultantských spoločností
(„členovia typu C“), ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie C(2016) 3301 z 30. mája 2016.

13 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/.
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1.1 Kontroly kvality

„Kontrola kvality“ je súbor overení, ktoré SSRT vykonáva s cieľom zabezpečiť kvalitu
a presnosť údajov, ktoré predložili zaregistrované subjekty v súlade s prílohou II
k medziinštitucionálnej dohode, aby sa zabránilo vzniku faktických chýb a registrácii
neoprávnených subjektov. V prípade nedodržania požiadaviek uvedených v prílohe II
k danej dohode začne SSRT so zaregistrovaným subjektom dialóg s cieľom
identifikovať uspokojivé riešenie.

V roku 2017 SSRT vykonal 3 624 kontrol kvality. Z vykonaných kontrol kvality bolo
53 % registrácií posúdených ako vyhovujúcich (1 921), zatiaľ čo ostatné subjekty boli
kontaktované v súvislosti s oprávnenosťou alebo nekonzistentnosťou údajov
obsiahnutých v ich záznamoch. Z 1 703 kontaktovaných subjektov bolo z registra
odstránených 715 subjektov z jedného z týchto dôvodov: nekonzistentné, nesprávne
alebo neúplné údaje, neaktualizované údaje, duplicitná registrácia a neoprávnenosť. Zo
zostávajúcich 988 subjektov 765 subjektov aktualizovalo svoju registráciu
uspokojivým spôsobom po tom, ako im SSRT poskytol usmernenie, zatiaľ čo 223
kontrol kvality k 31. decembru 2017 ešte nebolo ukončených.

1.2. Upozornenia

„Upozornenie“ je mechanizmus, ktorý umožňuje tretím stranám, aby informovali SSRT
o registráciách jedného alebo viacerých subjektov, ktoré môžu obsahovať faktické chyby
alebo môžu byť neoprávnené. V roku 2017 bolo SSRT doručených 20 upozornení (osem
bolo pôvodne doručených ako sťažnosti a neskôr boli prekvalifikované na
„upozornenia“). Tieto upozornenia sa týkali celkove 24 organizácií, keďže niektoré
upozornenia sa týkali viac ako jedného subjektu.

Keď sa SSRT doručia oznámenia o možných porušeniach kódexu správania, na ktoré sa
vzťahuje výlučne písmeno d) kódexu správania14, tieto oznámenia sa spracovávajú ako
„upozornenia“, pokiaľ sa týkajú možných faktických chýb v údajoch zaregistrovaných
subjektov.

1.3. Sťažnosti

„Sťažnosť“ je oznámenie, že zaregistrovaný subjekt údajne porušil niektorú
z povinností podľa kódexu správania okrem podozrení týkajúcich sa faktických chýb,
ku ktorým sa pristupuje ako k „upozorneniam“ (pozri bod 1.2).

V roku 2017 SSRT prijal 21 sťažností, z ktorých tri boli prípustné ako „sťažnosti“
a osem bolo prekvalifikovaných na „upozornenie“. Desať sťažností bolo posúdených
ako neprípustné, buď preto, že sa týkali záležitostí mimo rozsahu pôsobnosti
medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti, alebo preto, že sťažnosť
nebola dostatočne odôvodnená.

Tri prípustné sťažnosti sa týkali obvinení z porušenia jedného alebo viacerých z týchto
ustanovení kódexu správania:

14 Písmeno d) kódexu správania registra transparentnosti: [zástupcovia záujmových skupín] zabezpečia,
aby informácie, ktoré uvádzajú pri registrácii a následne v rámci svojich činností patriacich do
pôsobnosti registra, boli podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia úplné, aktuálne a neskresľujúce;
akceptujú, že všetky poskytnuté informácie sú predmetom preskúmania, a súhlasia s tým, že budú
spolupracovať, pokiaľ ide o administratívne žiadosti o doplňujúce informácie a aktualizácie.
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 písmena b) „nezískavajú ani sa nepokúšajú získať informácie alebo rozhodnutia
nečestným spôsobom alebo s využitím neoprávneného nátlaku či nevhodného
správania“;

 písmena c) „pri rokovaní s tretími stranami nesmú tvrdiť, že majú akýkoľvek
formálny vzťah s Európskou úniou alebo s niektorou z jej inštitúcií,
a neskresľujú účinok registrácie s cieľom zavádzať tretie strany alebo
úradníkov, alebo iných zamestnancov Európskej únie, ani nevyužívajú logo
inštitúcií EÚ bez výslovného povolenia“;

 a písmena m) „prísne dodržiavajú platný rokovací poriadok Európskeho
parlamentu“.

Po prešetrení zo strany SSRT a kontaktovaní dotknutých zaregistrovaných subjektov
bola jedna z troch prípustných sťažností uzavretá aktualizáciou zo strany
zaregistrovaného subjektu, zatiaľ čo dve registrácie boli z registra odstránené z dôvodu,
že nie sú oprávnené. Koncom roka 2017 SSRT otvoril ďalšie prešetrovanie údajného
nevhodného správania zaregistrovaného subjektu zo svojej vlastnej iniciatívy.

2. Usmerňovanie a zvyšovanie povedomia

SSRT pravidelne vykonáva činnosti v oblasti internej odbornej prípravy a externej
komunikácie s cieľom zvyšovať informovanosť o registri transparentnosti
a podporovať jeho používanie.

 Európsky parlament usporiadal pre svojich poslancov a ich asistentov, ako aj
zamestnancov osem interných školení a informačných stretnutí.

 Európska komisia zorganizovala pre zamestnancov päť celodenných školení
s názvom „Správne a efektívne zaobchádzanie s lobistami“. Pre kabinety
a generálny sekretariát sa zorganizovalo sedem školení o etike, transparentnosti
a vzťahoch s lobistami.

Okrem toho tieto dve inštitúcie usporiadali pre zainteresované strany a skupiny
návštevníkov v priebehu roka približne 30 prezentácií.

Register transparentnosti a téma regulácie lobizmu na úrovni EÚ naďalej vzbudzujú
veľký záujem v akademických kruhoch. SSRT poskytoval informácie aj študentom
univerzít a výskumným pracovníkom, ktorí písali akademické práce o týchto otázkach.

3. Portál otvorených dát EÚ a register transparentnosti

V roku 2017 došlo k významným zlepšeniam v dostupnosti otvorených dát v registri
transparentnosti. Na Portáli otvorených dát EÚ sa sprístupnili súbory údajov
z minulosti15. Patria medzi ne úplné zoznamy zaregistrovaných organizácií spolu s ich
údajmi a s osobami, ktoré sú akreditované na vstup do budov Európskeho parlamentu,
a to spätne do januára 2015. Webová stránka zaznamenala približne 15 000 zobrazení
a 5 000 stiahnutí, v dôsledku čoho sa stala siedmym najzobrazovanejším a šiestym
najsťahovanejším súborom údajov na Portáli otvorených dát EÚ. Okrem toho boli
vytvorené interaktívne vizualizácie16, ktoré umožňujú preskúmanie údajov registra
transparentnosti rôznymi spôsobmi.

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

Nárast počtu registrácií v roku 2017 pokračoval, hoci v porovnaní s rokom 2016 bol
menej výrazný – v priebehu roka sa zaregistrovalo 2 430 nových subjektov. Register
transparentnosti je dnes jedným z najväčších svojho druhu na svete. Jeho viditeľnosť
a význam ako hlavnej databázy zástupcov záujmových skupín neustále rastie v Bruseli aj
v širšom meradle.

SSRT, ktorý má úlohu strážcu kódexu správania registra transparentnosti, zabezpečil, že
na rastúci počet prijatých upozornení a sťažností sa riadne nadviazalo administratívnymi
krokmi. Ďalšou kľúčovou prioritou v roku 2017 bolo zlepšenie celkovej kvality údajov
v registri. Na účely pomoci s kvalitou údajov sa vynaložilo značné úsilie vyvinúť
a implementovať inovačné riešenia v oblasti informačných technológií s cieľom uľahčiť
proces registrácie/aktualizácie pre nové aj existujúce zaregistrované subjekty, najmä
s cieľom pomôcť im vyhnúť sa najčastejším chybám. Pomocou tohto automatizovaného
mechanizmu sa takisto posilnilo monitorovanie a kontrola zo strany SSRT. Prvé
výsledky naznačujú, že celková kvalita údajov v registri sa postupne zlepšuje najmä
v dôsledku zavedenia tohto nástroja.

S ohľadom na širší politický rámec stojí za zmienku niekoľko zlepšení, ktoré sa vykonali
v roku 2017. Európsky parlament 10. mája 2017 zorganizoval verejný seminár s názvom
„Register transparentnosti EÚ – lobovanie, Parlament a verejná dôvera“17. V kontexte
návrhu novej medziinštitucionálnej dohody o povinnom registri transparentnosti od
Komisie18 Európsky parlament prijal svoj mandát na rokovanie 15. júna 201719 a Rada
svoj mandát prijala 6. decembra 201720. Počas estónskeho predsedníctva Rady EÚ sa
6. septembra a 12. decembra 2017 uskutočnili dve medziinštitucionálne orientačné
stretnutia. Politickí zástupcovia21 týchto troch inštitúcií v prvom štvrťroku roku 2018
začali rokovania o povinnom registri transparentnosti EÚ.

– KONIEC –

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/SK/1-2016-627-SK-F1-1.PDF.
19 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170622RES78125/20170622RES78125.pdf.
20 http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2017/12/06/transparency-register-council-

agrees-mandate-for-negotiations/.
21 Sylvie Guillaumeová, podpredsedníčka zodpovedná za register transparentnosti, a Danuta

Hübnerová, predsedníčka Výboru pre ústavné veci, za Parlament, prvý podpredseda Frans
Timmermans za Európsku komisiu a Matti Maasikas, námestník ministra pre európske záležitosti,
za estónske predsedníctvo.


