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Nowe porozumienie ws. Rejestru przejrzystości
Przejrzystość a UE
Obywatele mogą, a nawet powinni oczekiwać, że proces decyzyjny UE będzie jak najbardziej
przejrzysty i otwarty. Im bardziej otwarty jest ten proces, tym łatwiej można zapewnić
zrównoważoną reprezentację i uniknąć niepotrzebnych nacisków oraz niezgodnego z
prawem lub uprzywilejowanego dostępu do informacji albo decydentów. Przejrzystość jest
również jednym z ważniejszych czynników zachęcających obywateli do aktywniejszego
udziału w życiu demokratycznym UE.
Rejestr służący przejrzystości stworzono, aby odpowiedzieć na podstawowe pytania typu:
jakie interesy są reprezentowane, kto je reprezentuje i jakim dysponuje budżetem. Rejestr
jest prowadzony wspólnie przez Parlament Europejski i Komisję Europejską.
Rejestr służący przejrzystości jest jednym z głównych narzędzi mających umożliwić Komisji
wywiązanie się z zobowiązania dotyczącego zwiększenia przejrzystości. Rejestr obejmuje
wszystkie rodzaje działalności prowadzonej w celu wywarcia wpływu na stanowienie prawa i
wdrażanie polityki przez instytucje UE.
Pierwszy rejestr służący przejrzystości został utworzony wspólnie przez Parlament Europejski
i Komisję w 2011 r. Został on zaktualizowany na podstawie porozumienia
międzyinstytucjonalnego z kwietnia 2014 r. i dziś obejmuje tylko dwie instytucje. Wpis do
obecnego rejestru jest dobrowolny – dotychczas wpisało się do niego ponad 9,8 tys.
organizacji, które zobowiązały się przestrzegać przepisów związanego z rejestrem kodeksu
postępowania. Wśród zarejestrowanych podmiotów znajdują się między innymi firmy
konsultingowe zajmujące się sprawami publicznymi, kancelarie prawne, stowarzyszenia
handlowe i zawodowe, organizacje pozarządowe, organizacje religijne i instytucje
akademickie.
Nowe porozumienie
W porozumieniu międzyinstytucjonalnym podpisanym przez Parlament Europejski i Komisję
Europejską w kwietniu 2014 r. ustanowiono przepisy i zasady regulujące funkcjonowanie
rejestru służącego przejrzystości. Pierwsze porozumienie (podpisane w czerwcu 2011 r.)
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zostało poddane przeglądowi po upływie dwóch lat. Zmienioną wersję porozumienia
przyjęto w kwietniu 2014 r.
Pod koniec września Komisja Europejska zaproponowała obowiązkowy rejestr służący
przejrzystości, który objąłby wszystkie instytucje UE – Parlament Europejski, Radę i Komisję.
Komisja zaproponowała porozumienie międzyinstytucjonalne, które wprowadzi solidny
system gwarantujący przejrzystość działalności lobbingowej w oparciu o istniejący
dobrowolny rejestr służący przejrzystości Parlamentu i Komisji. Komisja proponuje, aby na
wszystkie trzy instytucje – w tym także Radę – po raz pierwszy nałożony został wymóg
stosowania takich samych norm minimalnych. Zgodnie z tymi propozycjami spotkania z
politykami i urzędnikami wysokiego szczebla z tych trzech instytucji zostaną obwarowane
warunkiem wcześniejszego wpisania się do rejestru służącego przejrzystości.
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