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in 
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V odstavku 28 Medinstitucionalnega sporazuma o registru za preglednost, ki je bil podpisan 

16. aprila 2014, je določeno, da se zadevnima podpredsednikoma Evropskega parlamenta in 

Evropske komisije predloži letno poročilo o delovanju registra za preglednost.  

 

V tem poročilu so predstavljeni statistični podatki o registru za preglednost za obdobje od 

1. januarja do 31. decembra 2019 in opisane dejavnosti, ki jih je skupni sekretariat registra za 

preglednost izvedel zlasti v zvezi z zagotavljanjem kakovosti podatkov, spremljanjem 

skladnosti s pravili ravnanja in ozaveščanjem o shemi. 
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I. UVOD 

Register za preglednost sta leta 2011 z Medinstitucionalnim sporazumom1 vzpostavila 

Evropski parlament in Evropska komisija kot skupno shemo. Predstavlja ključno orodje, 

s katerim lahko ti dve instituciji izpolnita svojo zavezo glede preglednosti pri odnosih z 

zastopniki interesov. Za vodenje registra za preglednost sta Evropski parlament in 

Evropska komisija vzpostavila skupno operativno strukturo, tj. skupni sekretariat registra 

za preglednost (v nadaljnjem besedilu: skupni sekretariat). 

Register za preglednost se uporablja za vse organizacije in samozaposlene osebe, ki 

opravljajo dejavnosti, katerih cilj je vplivati na postopke odločanja in izvajanja politik v 

institucijah EU. Vsi registracijski zavezanci so se zavezali skupnim pravilom ravnanja. 

Register za preglednost razkriva, kateri interesi so zastopani, kdo jih zastopa in s 

kakšnimi sredstvi, s čimer omogoča večji javni nadzor. Državljani in državljanke, mediji 

in deležniki tako lahko spremljajo dejavnosti in morebiten vpliv zastopnikov interesov 

na področju zakonodaje EU. Register za preglednost se je od vzpostavitve znatno 

povečal in danes vključuje skoraj 12 000 subjektov2.  

 

II. TRENUTNO STANJE3 

1. Porazdelitev registracijskih zavezancev 

Register za preglednost sestavlja 6 oddelkov in 14 pododdelkov. 

Leta 2019 sta skupno število registracijskih zavezancev in delež registracijskih 

zavezancev v vsakem od šestih oddelkov ostala nespremenjena. 

Oddelek II „Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja“ je bil še naprej 

največji oddelek registra z nekaj več kot polovico vseh registracijskih zavezancev (glej 

kolobarni grafikon 1) in je beležil rahlo povečanje. Znotraj tega oddelka je največji delež 

še vedno predstavljal pododdelek „Trgovinska in poslovna združenja“ z nekaj več kot 

40 % registracijskih zavezancev. Delež v pododdelku „Sindikati in poklicna združenja“ 

je s 15 % ostal nespremenjen, prav tako delež v pododdelku „Podjetja in skupine“ z 39 % 

(glej kolobarni grafikon 2). 

Oddelek III „Nevladne organizacije“ je leta 2019 ostal druga najpogostejša vrsta 

registracijskih zavezancev, ki predstavlja nekaj več kot četrtino vseh zavezancev. 

Oddelek I „Poklicne svetovalne službe, odvetniške pisarne ali samozaposleni 

svetovalci“ se je že drugo leto zapored nekoliko zmanjšal. Predstavlja skoraj 9 % vseh 

registracijskih zavezancev, kar je 1 % manj kot v prejšnjem letu. Upad je bil opazen v 

vseh treh pododdelkih. 

Manj subjektov je bilo registriranih v zadnjih treh oddelkih: oddelek IV „Možganski 

trusti, raziskovalne in akademske ustanove“, oddelek VI „Organizacije, ki zastopajo 

lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne ali javno-zasebne subjekte itd.“, ter 

oddelek V „Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti“. 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.0011.01.SLV. 
2 Upoštevani so samo subjekti, ki so bili registrirani in javni 31. decembra 2019. 
3 Podatki, navedeni v tem poročilu, izražajo stanje na dan 31. decembra 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.0011.01.SLV
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1.1 Porazdelitev registracijskih zavezancev po oddelkih in pododdelkih 

 

Dne 31. decembra 2019 je bilo v registru za preglednost 11 899 registracijskih 

zavezancev,  

ki so bili porazdeljeni med naslednje oddelke in pododdelke: 

I – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni 

svetovalci 
1 069 

Poklicne svetovalne službe  672 

Odvetniške pisarne  103 

Samozaposleni svetovalci  294 

II – Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja  6 197 

Podjetja in skupine  2 422 

Trgovinska in poslovna združenja  2 521 

Sindikati in poklicna združenja  937 

Druge organizacije  317 

III – Nevladne organizacije  3 112 

Nevladne organizacije, platforme in mreže ter podobne organizacije  3 112 

IV – Možganski trusti, raziskovalne in akademske ustanove  885 

Možganski trusti in raziskovalne ustanove  564 

Akademske ustanove  321 

V – Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti  59 

VI – Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, 

druge javne ali javno-zasebne subjekte itd.  
577 

Regionalne strukture 109 

Drugi javni podnacionalni organi  101 

Nadnacionalna združenja in mreže javnih regionalnih ali drugih 

podnacionalnih organov 
91 

Drugi javni ali javno-zasebni subjekti, ki so ustanovljeni z zakonom in 

delujejo v javnem interesu  
276 
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1.2  Glavni oddelki 

 

 

1.3 Razčlenitev po pododdelkih4 

Oddelek I: Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci 

 

                                                 
4 Oddelka III in V nimata pododdelkov, zato nista vključena v razčlenitev. 
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Oddelek II: Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja 

 
 

 

Oddelek IV: Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove 
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Oddelek VI: Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge 

javne ali javno-zasebne subjekte itd.  

 

 

1.4 Razvoj  

Skupno število registracijskih zavezancev je v zadnjih treh letih ostalo stabilno in se 

približuje 12 000 vpisom.  

 
 

1.5 Nove registracije 

Leta 2019 je bilo 1 592 novih registracij5. Hkrati je bilo približno enako število 

registracijskih zavezancev izbrisanih iz registra iz različnih razlogov, kot so izbris na lastno 

zahtevo, samodejni izbris zaradi neizvedbe obvezne letne posodobitve ali izbris s strani 

skupnega sekretariata po pregledu kakovosti (glej poglavje III.2). Skupno število 

                                                 
5 Upoštevani so samo subjekti, ki so bili registrirani v letu 2019 in so bili 31. decembra 2019 še vedno 

javni. Skupno se je poskusilo registrirati 2 548 subjektov. 
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registracij zato z 11 899 subjekti v registru na dan 31. decembra 2019 v primerjavi z letom 

2018 ostaja stabilno. 

 

 

Razčlenitev novih registracij po oddelkih je bila naslednja:  

 oddelek I „Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni 

svetovalci“ – 121; 

 oddelek II „Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja“ – 841;  

 oddelek III „Nevladne organizacije“ – 426; 

 oddelek IV „Možganski trusti, raziskovalne in akademske ustanove“ – 103; 

 oddelek V „Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti“ – 10; 

 oddelek VI „Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, 

druge javne ali javno-zasebne subjekte itd.“ – 91. 

 

1.6 Največje število registracijskih zavezancev po državah6 

Registracijski zavezanci z glavnim sedežem v EU predstavljajo tako kot v prejšnjem letu 

skoraj 91 % vseh registracij. Preostalih 9 % registracijskih zavezancev je razpršenih v 87 

državah po svetu. Malo več kot polovica registriranih zastopnikov interesov (51 %) ima 

sedež v Belgiji, Nemčiji, Franciji in Združenem kraljestvu.  

 

                                                 
6 Ta statistični podatek temelji na lokaciji glavnega sedeža registracijskega zavezanca, kot je navedena v 

registraciji. Od registracijskih zavezancev se zahteva tudi, da poleg glavnega sedeža navedejo svoj sedež za 

EU v Belgiji, če ga imajo. 
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2.  Spodbude v zvezi z vpisom v register za preglednost 

Evropski parlament in Evropska komisija ponujata nekatere spodbude za registrirane 

zastopnike interesov. Registracija v registru za preglednost je pogoj za dostop zastopnikov 

interesov do nosilcev odločanja, prostorov in nekaterih forumov v Evropskem parlamentu 

in Evropski komisiji. 

Evropski parlament nudi naslednje ugodnosti, povezane z registracijo: 

 

 dolgoročni dostop do prostorov Parlamenta se lahko odobri le zastopnikom 

registriranih organizacij, ki jih prej potrdi njegova varnostna služba. Postopki za 

potrditev in obnovitev potekajo prek spleta in običajno trajajo tri delovne dni7; 

 da bi lahko zastopniki interesov nastopili kot govorci na javnih predstavitvah v 

parlamentarnih odborih morajo biti njihove organizacije registrirane; 

 registracijski zavezanci se lahko ob registraciji naročijo na prejemanje e-obvestil 

o dejavnostih odborov Evropskega parlamenta; 

 samo registrirane organizacije lahko podpirajo dejavnosti medskupin ali neuradnih 

združenj Parlamenta ali v njih sodelujejo; 

 pri skupni organizaciji dogodkov političnih skupin v prostorih Evropskega 

parlamenta se lahko od zadevnih organizacij zahteva, da predložijo informacije o 

registraciji; 

 zadevne organizacije, ki zaprosijo za pokroviteljstvo predsednika Evropskega 

parlamenta, bodo morale predložiti dokazilo o registraciji. 

 

Akreditacija pri Evropskem parlamentu 

 

Akreditacija za vstop v prostore Evropskega parlamenta se lahko dodeli za največ eno leto. 

Evropski parlament je leta 2019 dodelil več kot 8 500 dovoljenj za dostop posameznikom, 

ki so zastopali več kot 2 600 organizacij iz registra za preglednost (na podlagi novih 

zahtevkov ali zahtevkov za obnovitev), kar predstavlja povečanje v primerjavi z 

letom 2018.   

 

                                                 
7 Glej tudi: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/transparency. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/transparency
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Evropska komisija nudi naslednje ugodnosti: 

 

 sestanki s člani Komisije, člani kabinetov in generalnimi direktorji: zastopniki 

interesov morajo biti registrirani, da bi bili upravičeni do takšnih sestankov; 

 javna posvetovanja: registrirane organizacije se lahko prijavijo na samodejno 

obveščanje o posvetovanjih in časovnih načrtih na njihovih interesnih področjih. 

Prispevki za javna posvetovanja so vključeni v profil registracijskega zavezanca; 

 strokovne skupine: registracija je potrebna za imenovanje nekaterih vrst članov 

strokovnih skupin;  

 pokroviteljstvo: Evropska komisija podeli pokroviteljstvo samo registriranim 

zastopnikom interesov; 

 stiki z javnimi uslužbenci: uradnikom se priporoča, da preden sprejmejo povabilo 

na sestanek ali dogodek, preverijo, ali so zastopniki interesov registrirani. Stiki z 

neregistriranimi organizacijami so lahko omejeni. 

  

3. Tehnični razvoj 

Tehnični razvoj 

Skupni sekretariat usklajuje razvoj rešitev informacijske tehnologije za izboljšanje sistema 

registra za preglednost.  

Leta 2019 je bila vpeljana nova sinergija s portalom Povejte svoje mnenje8. Prispevki za 

javna posvetovanja, ki so jih registracijski zavezanci oddali prek portala (od julija 2018), 

so zdaj vključeni v njihov profil v registru. S tem je olajšan dostop do koristnih informacij, 

hkrati pa se zmanjšuje upravno breme za registracijske zavezance, saj jim svojih 

prispevkov ni treba vnašati ročno. Ta funkcija dopolnjuje dve drugi vrsti integracije, ki sta 

že bili vzpostavljeni pri stikih z Evropsko komisijo: (i) seznam sestankov registracijskih 

zavezancev s komisarji in komisarkami, člani in članicami njihovih kabinetov ter 

generalnimi direktoricami in direktorji ter (ii) članstvo v strokovnih skupinah Komisije in 

drugih podobnih subjektih9 (za člane tipa B in C). 

Rešitev informacijske tehnologije novim in obstoječim registracijskim zavezancem 

olajšuje postopek registracije in posodobitve. Pomaga jim izogniti se pogostim napakam 

in skupni sekretariat opozarja na morebitne neskladnosti v podatkih, na podlagi česar lahko 

potem ustrezno ukrepa. Ta inovacija še naprej prinaša vidne izboljšave v splošni kakovosti 

podatkov v registru za preglednost. 

Po opravljeni reviziji smernic za izvajanje10 so bili izvedeni številni popravki v obrazcu za 

registracijo in na spletišču. Namen revizije je bil izboljšati pomoč registracijskim 

zavezancem pri registraciji in posodabljanju ustreznega vpisa.  

Poleg opomnika za letno posodobitev, poslanega enkrat letno, registracijski zavezanci od 

aprila 2019 dalje v rednih časovnih presledkih tekom leta prejemajo samodejne opomnike 

za pregled svojega vpisa.   

Ukrepi za zagotavljanje skladnosti z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov v institucijah EU11 so se v letu 2019 nadaljevali. Na spletišču registra za 

                                                 
8 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sl.  
9 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/.  
10http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES

&locale=sl#sl.  
11 Uredba (EU) 2018/1725. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sl
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=SL
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=sl%23sl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=sl%23sl
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preglednost12 so bile objavljene posodobljene izjave o varstvu podatkov v zvezi z 

registracijskimi zavezanci, sestanki z zastopniki interesov ter obravnavo opozoril in 

pritožb. 

Obiski spletišča 

Leta 2019 je spletišče registra za preglednost13 zabeležilo skoraj 331 000 obiskov14 (v 

povprečju 27 572 obiskov na mesec), kar je nekoliko manj kot v prejšnjem letu. 85 % vseh 

obiskov so predstavljali evropski obiskovalci. Največ obiskov je izviralo iz Belgije 

(30,4 %), sledili so Nemčija (11,1 %), Francija (10 %) in Združeno kraljestvo (9,3 %). 

Približno 74 % obiskov je bilo neposrednih, 17 % pa jih je bilo na spletišče usmerjenih 

prek iskalnikov. Kar zadeva izbiro jezika, je polovica obiskovalcev (50 %) obiskala 

angleško različico spletne strani, sledile so francoska (14 %), nemška (11 %), španska 

(5 %) in italijanska jezikovna različica (5 %). 

Portal odprtih podatkov EU  

Nabori preteklih podatkov, objavljeni na portalu odprtih podatkov EU15, so leta 2019 še 

naprej pritegovali pozornost in zbrali več kot 8 000 ogledov. Uporabnikom omogočajo, da 

v obliki XML ali Excel prenesejo seznam oseb, akreditiranih za dostop do prostorov 

Evropskega parlamenta, in seznam organizacij v registru za preglednost iz preteklih nekaj 

let. Ogledati si je mogoče tudi nekatere interaktivne vizualizacije podatkov16. 

 

III. DEJAVNOSTI SKUPNEGA SEKRETARIATA REGISTRA ZA 

PREGLEDNOST  

Skupni sekretariat sestavlja skupina uradnikov Evropskega parlamenta in Evropske 

komisije. Njihovo delo ustreza približno šestim ekvivalentom polnega delovnega časa.  

Skupni sekretariat je odgovoren za vsakodnevno upravljanje registra za preglednost. 

Zagotavlja pomoč uporabnikom, izdaja smernice za registracijo, spremlja kakovost 

podatkov, obravnava opozorila in pritožbe, usklajuje razvoj informacijske tehnologije ter 

izvaja dejavnosti za ozaveščanje in druge komunikacijske dejavnosti. Njegovo delovanje 

usklajuje vodja oddelka za preglednost, upravljanje dokumentov in dostop do dokumentov 

v generalnem sekretariatu Evropske komisije.  

1. Pomoč uporabnikom 

Skupni sekretariat registracijskim zavezancem zagotavlja pomoč v zvezi z uporabo 

registra. Leta 2019 je odgovoril na 1 027 posameznih vprašanj, ki so bila predložena prek 

večjezičnega spletnega obrazca „Kontakt“, kar znaša 9 % več kot v letu 2018. 

  

                                                 
12 Izjave o varstvu podatkov so na voljo tukaj: 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=sl#sl > O registru > Varstvo 

podatkov > Izjava o varstvu podatkov. 
13 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public. 
14 „Obisk“ je opredeljen kot obiskovalec, ki prvič pride na spletišče. Če isti obiskovalec obišče spletno 

stran več kot 30 minut po svojem zadnjem ogledu, se to evidentira kot nov obisk. 
15 https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register. 
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/.  

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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2. Pregledi kakovosti 

Pregled kakovosti je preverjanje, ki ga izvede skupni sekretariat za zagotovitev točnosti 

podatkov, ki jih predložijo registracijski zavezanci. Cilj je povečati zanesljivost 

podatkovne zbirke kot referenčnega orodja za dejavnosti zastopanja interesov. 

Skupni sekretariat je leta 2019 opravil 4 559 pregledov kakovosti (glede novih registracij 

in registracij pred letom 2019), kar predstavlja stalen porast števila pregledov v zadnjih 

treh letih17. Poleg standardnega pregleda kakovosti vsake nove registracije si je skupni 

sekretariat močneje prizadeval za opredelitev in izboljšanje neoptimalnih podatkov 

obstoječih registracij. 

53,6 % pregledanih registracij je bilo opredeljenih kot zadovoljivih (2 444). Preostalih 

46,4 % subjektov (2 115) je skupni sekretariat kontaktiral glede njihovega vpisa. To je 

privedlo do izbrisa 1 046 subjektov iz različnih razlogov, kot so nedosledni in/ali 

nepopolni podatki, neizvedena posodobitev, podvojene registracije in neupravičenost. 

Preostalih 989 subjektov je svojo registracijo zadovoljivo posodobilo. Dne 31. decembra 

2019 je bilo 80 pregledov kakovosti še vedno v teku.  

3. Opozorila, pritožbe in preiskave na lastno pobudo 

Opozorilo je mehanizem, ki se nanaša le na točko (d)18 pravil ravnanja. Tretjim osebam 

omogoča, da skupni sekretariat obvestijo o subjektih, ki imajo v svojih podatkih morebitne 

dejanske napake.  

V letu 2019 je skupni sekretariat obravnaval 26 posameznih opozoril19 (med katerimi je 

bilo 14 prvotno prejetih kot pritožb, a so bila prekvalificirana v opozorila). Opozorila so 

se navezovala na 18 različnih organizacij: 11 opozoril se je navezovalo na en sam subjekt, 

6 opozoril pa na neregistrirane subjekte z dejavnostmi, ki spadajo na področje uporabe 

registra. Obravnava vseh predloženih opozoril je bila zaključena. 

Pritožba je postopek, ki zadeva trditve tretjih oseb o tem, da je registracijski zavezanec 

kršil obveznosti iz pravil ravnanja, razen trditev o dejanskih napakah, ki se obravnavajo 

kot opozorila (glej zgoraj).  

Skupni sekretariat je leta 2019 prejel skupno 30 pritožb, od katerih je bilo 8 dopustnih kot 

pritožb20, 14 pa prekvalificiranih v opozorila. Štiri pritožbe so bile zaključene, potem ko 

so registracijski zavezanci upoštevali zahteve skupnega sekretariata za posodobitev ali 

pojasnilo. Ena pritožba je bila rešena brez posredovanja skupnega sekretariata. Preiskave 

v zvezi s tremi pritožbami so bile konec leta 2019 še vedno v teku. 

Skupni sekretariat je leta 2019 začel tudi štiri preiskave na lastno pobudo v zvezi z 

domnevnimi kršitvami pravil ravnanja, med katerimi so bile tri zaključene do konca leta. 

                                                 
17 Skupni sekretariat je opravil 3 963 pregledov kakovosti v letu 2018 in 3 624 v letu 2017. 
18 V točki (d) pravil ravnanja registra za preglednost je navedeno: „[zastopniki interesov] zagotovijo, da so 

informacije, ki jih navedejo ob registraciji in nato v okviru svojih dejavnosti iz registra, po njihovem 

najboljšem vedenju popolne, posodobljene in nezavajajoče; sprejmejo, da so vse posredovane informacije 

predmet pregleda, in soglašajo, da bodo v skladu z upravnimi zahtevami predložili dodatne in najnovejše 

informacije“. 
19 V primerjavi z 22 opozorili leta 2018. 
20 Preostalih 8 prejetih pritožb je bilo opredeljenih kot nedopustnih, ker so se nanašale na zadeve, ki ne 

spadajo na področje uporabe Medinstitucionalnega sporazuma o registru za preglednost, ali ker so bili 

predloženi nezadostni dokazi za utemeljitev pritožbe. 

 



 

11 

 

Pri preiskavah uporablja pravno načelo domneve nedolžnosti in pravice do zaslišanja kot 

del predpisanega postopka in zagotavljanja sorazmernosti. Kadar zazna morebitno težavo, 

ki jo je treba rešiti, začne dialog z zadevnimi registracijskimi zavezanci, da bi dosegli 

rešitev, če je to mogoče. 

 

Primeri zadev, obravnavanih v okviru pritožb in postopkov na lastno pobudo: 

  

 uporaba emblema EU z namenom ustvarjanja vtisa formalnega razmerja z 

institucijami EU; 

 ponujanje denarne donacije za poljuben namen, če poslanci Evropskega 

parlamenta privolijo v sestanek z organizacijo;   

 izvajanje dejavnosti zastopanja interesov v prostorih Evropskega parlamenta brez 

ustrezne akreditacije; 

 nezadostno poročanje o stroških lobiranja; 

 pretirane navedbe glede števila članov za ustvarjanje vtisa večje pomembnosti; 

 nenavedba vseh strank, za katere se opravljajo storitve, z namenom prikritja 

pogodbenih razmerij; 

 registracija v neustrezen oddelek in neresnična izjava o poslanstvu; 

 lažno navajanje oseb kot predstavnikov organizacije za institucije EU. 

 

 

4. Usmerjanje in ozaveščanje  

Skupni sekretariat si stalno prizadeva povečati ozaveščenost o registru. Njegovi člani v 

svojih institucijah nudijo usposabljanje in sodelujejo v zunanjih dejavnostih, namenjenih 

promociji registra za preglednost.  

 Evropski parlament je tekom leta ponudil 16 usposabljanj na področju svoje 

politike preglednosti in s tem povezanih pravil za zaposlene v instituciji, med 

drugim mesečno usposabljanje z naslovom „Kdo lobira pri vas? – uvod v register 

za preglednost“. Poleg tega so v letu 2019 trije poslanci zaprosili za prilagojeno 

usposabljanje zase in za svoje osebje; 

 Evropska komisija je organizirala štiri celodnevne tečaje usposabljanja za osebje z 

naslovom „Ustrezno in učinkovito sporazumevanje z lobisti“. Poleg tega je izvedla 

pet notranjih usposabljanj o registru za preglednost za nove zaposlene v 

generalnem sekretariatu in na prošnje raznih oddelkov. 

Skupni sekretariat je sodeloval na letnem srečanju mreže evropskih registrov lobistov, ki 

je potekalo 16. maja 2019 v Parizu in ga je gostil francoski visoki organ za preglednost v 

javnem življenju. Ta forum ustvarja možnosti za izmenjavo znanj in mreženje 

predstavnikov iz javnih uprav različnih držav članic EU, ki delujejo na področju ureditve 

lobiranja in ohranjajo visoke standarde integritete. Skupni sekretariat je prispeval tudi k 

izvedbi dveh dogodkov za deležnike. 

Poleg tega je Evropska komisija tekom leta izvedla 11 predstavitev za deležnike in skupine 

obiskovalcev. Evropski parlament je bil povabljen k predstavitvi registra za preglednost 

na 12 dogodkih, ki so se jih udeležili akademiki, študentske skupine in nacionalne 

parlamentarne delegacije z interesom za preglednost pri lobiranju.  
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IV. SKLEPNA UGOTOVITEV 

Register za preglednost je s skoraj 12 000 aktivnimi registracijskimi zavezanci še naprej 

eden največjih tovrstnih registrov na svetu. Uporablja se kot edinstvena referenčna 

podatkovna zbirka zastopnikov interesov na evropski ravni. Število vpisov je ostalo 

stabilno že drugo leto zapored. Na podlagi tega je mogoče sklepati, da je sistem v tem času 

morda prišel do svoje naravne meje in dosega kritično maso organizacij. Število 

registracijskih zavezancev bo odslej verjetno naraščalo postopoma in ne bo več doseglo 

tako močnega porasta, kot je bil značilen v začetnem obdobju med letoma 2013 in 2017. 

Izboljšanje splošne kakovosti podatkov v registru za preglednost je leta 2019 ostala ključna 

prednostna naloga, saj ta dejavnik vpliva na zanesljivost in ugled sistema. Skupni 

sekretariat je v ta namen opravil 13 % več pregledov kakovosti kot leta 2018, kar vključuje 

preglede tako novih kot obstoječih registracij. Z novimi tehničnimi rešitvami se olajšuje 

vsakodnevno delo skupnega sekretariata, kot tudi zmanjšuje upravno breme za 

registracijske zavezance pri registraciji in posodabljanju. 

Skupni sekretariat je kot skrbnik pravil ravnanja registra za preglednost v letu 2019 

obravnaval vsa opozorila in pritožbe tretjih oseb, izvedel pa je tudi več preiskav na lastno 

pobudo.  

V okviru predloga Evropske komisije za nov medinstitucionalni sporazum o obveznem 

registru za preglednost21 so Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija nadaljevali 

s pogajanji o obveznem registru EU za preglednost. 

 

 

 

                                                 
21 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/1-2016-627-SL-F1-1.PDF  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/1-2016-627-SL-F1-1.PDF

