
UA\1224698BG.docx PE689.015v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Документ за разглеждане в заседание

B9-0152/2021

11.2.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТ НА 
СЪЮЗА
внесено съгласно член 47, параграф 2 от Правилника за дейността

относно прозрачността на процедурите за подбор на високопоставени 
служители на ЕС

Еуген Юржица, Йохан Ван Овертвелд, Луция Дюриш Николсонова, 
Михал Шимечка, Сирпа Пиетикяйнен, Ондржей Коваржик



PE689.015v01-00 2/5 UA\1224698BG.docx

BG

B9-0152/2021

Предложение за акт на Съюза относно прозрачността на процедурите за подбор на 
високопоставени служители на ЕС

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 16, параграф 2 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 5 от решението на Европейския парламент от 28 септември 
2005 г. за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент1,

– като взе предвид член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид член 47, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни е основно право; като има предвид, че Европейският парламент е 
поел ангажимент да защитава личните данни и да зачита неприкосновеността на 
личния живот;

Б. като има предвид, че свободата на информация включва свободата на всеки да 
получава и да разпространява информация и идеи без намеса на публичните 
власти и независимо от границите;

В. като има предвид, че автобиографията представлява лични данни по смисъла на 
член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725;

Г. като има предвид, че от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 относно 
обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите 
на Съюза може да се заключи, че автобиографията на даден кандидат за висша 
ръководна длъжност като длъжностно лице на Съюза, отговарящо за 
изпълнението на ключови задачи от обществен интерес, или във връзка с 
упражняването на официални правомощия, предоставени на въпросната 
институция, орган, служба или агенция на Съюза (наричан по-долу „кандидат“), 
не може да се публикува без изричното съгласие на този кандидат;

Д. като има предвид, че прозрачността и демократичният контрол са основни 
принципи на Европейския съюз и неговите държави членки; като има предвид, че 
по принцип обществеността следва да има право на достъп до информация 
относно уменията, които се изискват от кандидата; като има предвид, че 
ограниченият достъп на членовете на Европейския парламент и другите органи, 
участващи в процеса на подбор, до необходимата информация за кандидата 
намалява възможността за извършване на подходяща оценка и вземане на 
информирано решение; като има предвид, че това може да създаде ненужни 

1 ОВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1.
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пречки при подготовката за подбор на кандидатите;

Е. като има предвид, че следва да бъде възможно да се разкрива информация, 
отнасяща се до образованието на кандидатите, до техния професионален опит и 
до всякакъв вид работа, извършена от тях при изпълнението на обществени 
функции, включително при заемането на изборни длъжности, както и до тяхната 
основна квалификация и до чуждите езици, които владеят (наричана по-долу 
„професионална автобиография“), с изключение на поверителните елементи, по-
специално адресите, телефонните номера, семейното положение, датата и мястото 
на раждане на кандидатите; като има предвид, че разкриването на информация 
относно образованието и трудовата биография на кандидата не означава, че 
кандидатът ще бъде изложен на натрапчива степен на внимание от страна на 
обществеността;

Ж. като има предвид, че професионалната автобиография е важен елемент от 
процедурата за подбор, въз основа на който се преценява доколко предложеният 
кандидат отговаря на условията; като има предвид, че за да се оценят кандидатите 
и да се постигне подходящ баланс между обществените цели и защитата на 
индивидуалните интереси на кандидатите, е необходимо да се оповести 
минимален обем информация, например информацията, съдържаща се в 
професионалната автобиография;

З. като има предвид, че в някои случаи, например при подбора на председател и 
изпълнителен директор на Европейския банков орган или на длъжностите 
председател и заместник-председател в Единния съвет за преструктуриране, 
професионалните автобиографии на кандидатите се предоставят на разположение 
само на няколко членове на Европейския парламент малко преди вземането на 
решението; като има предвид освен това, че това се извършва само при поискване 
и след представяне на официална писмена декларация;

И. като има предвид, че кандидатите за ключови публични длъжности следва да 
проявяват по-висока степен на толерантност към публичността, въпреки че следва 
да се преценява и потенциалното вредно въздействие върху неприкосновеността 
на личния им живот;

Й. като има предвид, че за да се даде възможност за упражняване на действителен 
демократичен обществен контрол върху кандидатите, е от съществено значение 
да се гарантира, че широката общественост има достъп до техните професионални 
автобиографии;

К. като има предвид, че Европейският съд по правата на човека многократно е 
постановявал решения, които ясно показват, че е важно да се упражнява строг 
контрол в съответствие със свободата на изразяване на мнение и на информация, 
като същевременно се признава значението на прозрачността по въпросите от 
обществен интерес2;

1. отправя искане към Комисията да представи въз основа на член 16, параграф 2 от 

2 Вж. например решението по дело Център за демокрацията и върховенството на закона/Украйна (жалба 
№ 10090/16) от 26 юли 2020 г. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]} 
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Договора за функционирането на Европейския парламент и в срок до [……] 
предложение за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския 
парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите 
на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО;

2. счита, че това предложение следва да разшири списъка на правните основания за 
законосъобразно обработване на лични данни, така че в него да се добави 
информацията, включена в пълната професионална автобиография на 
кандидатите;

3. отправя искане към Комисията да състави в предложението си списък на 
длъжностите или категориите длъжности, във връзка с които трябва да се 
публикуват автобиографиите на кандидатите, и счита, че този списък следва да се 
изменя от Комисията чрез делегирани актове;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на 
Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Професионалната автобиография е важен елемент от процедурата за подбор, въз основа 
на който се преценява доколко предложеният кандидат отговаря на условията. 
Легитимно е широката общественост да има възможност да проследява и контролира 
пригодността на кандидатите за висшите изпълнителни длъжности в Съюза. 

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 автобиографиите на 
кандидатите не са публично достъпни, освен ако самите те се съгласят автобиографиите 
им да бъдат публикувани. Автобиографиите се предоставят на разположение на 
членовете на Европейския парламент едва след подписването от тяхна страна на 
официална декларация.

Процедурите за подбор с оглед на изпълнителните длъжности в институциите и органите 
на Съюза следва да бъдат прозрачни. Автобиографиите на кандидатите следва да бъдат 
публично достъпни за заинтересованите членове на обществеността, без да се разкриват 
лични данни. 

С цел да се насърчи прозрачността на процедурите за подбор, следва да се осигури 
свободен достъп до автобиографиите на кандидатите, като списъкът с правните 
основания за законосъобразно обработване на лични данни се разшири чрез добавянето 
в него на информацията, включена в професионалните автобиографии.


