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B9-0152/2021

Návrh unijního aktu týkajícího se transparentnosti postupu při výběru vysoce 
postavených úředníků EU

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na čl. 16 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 5 rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. září 2005 o přijetí 
statutu poslanců Evropského parlamentu1,

– s ohledem na článek 11 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na čl. 47 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich 
osobních údajů je základním právem; vzhledem k tomu, že Evropský parlament je 
odhodlán chránit osobní údaje a respektovat soukromí;

B. vzhledem k tomu, že svoboda informací zahrnuje svobodu získávat nebo poskytovat 
informace a nápady, aniž by do toho zasahovaly veřejné orgány a nehledě na hranice;

C. vzhledem k tomu, že životopis představuje ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 
2018/1725 osobní údaje;

D. vzhledem k tomu, že na základě ustanovení nařízení (EU) 2018/1725 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi 
a jinými subjekty Unie lze usuzovat, že životopis kandidáta na vrcholovou manažerskou 
funkci unijního úředníka odpovědného za plnění důležitých úkolů ve veřejném zájmu 
nebo úkolů oficiálního orgánu svěřených danému orgánu, instituci, úřadu nebo agentuře 
Unie (dále jen „kandidát“) nelze zveřejnit bez jeho výslovného souhlasu;

E. vzhledem k tomu, že mezi základní zásady Evropské unie a jejích členských států patří 
transparentnost a demokratická kontrola; vzhledem k tomu, že veřejnost by měla mít 
v zásadě právo na přístup k informacím o nezbytných dovednostech daného kandidáta; 
vzhledem k tomu, že omezený přístup poslanců Evropského parlamentu a dalších 
orgánů zapojených do výběrového řízení k nezbytným informacím o kandidátovi 
omezuje možnost řádně jej posoudit a dospět k informovanému rozhodnutí; vzhledem 
k tomu, že to může představovat zbytečnou překážku při přípravě na výběr kandidáta;

F. vzhledem k tomu, že by mělo být možné zveřejňovat informace o vzdělání kandidáta 
a jeho pracovních zkušenostech a předchozí činnosti ve službách veřejnosti, 
mj. ve volených funkcích, a také informace o jeho základní kvalifikaci a jazykové 
vybavenosti (dále jen „profesní životopis“), s výjimkou důvěrných informací, konkrétně 
informací o adrese kandidáta a jeho telefonním čísle, rodinných poměrech a datu 

1 Úř. věst. L 262, 7.10.2005, s. 1.
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a místě narození; vzhledem k tomu, že zveřejňování informací o vzdělání kandidáta 
a jeho předchozích zaměstnáních neznamená, že by byl kandidát veřejně exponován 
natolik, aby jej to obtěžovalo;

G. vzhledem k tomu, že profesní životopis je důležitým prvkem výběrového řízení, který 
umožňuje posoudit, zda je daná osoba vhodným kandidátem na danou funkci; vzhledem 
k tomu, že aby bylo možné kandidáty posoudit a dosáhnout správné rovnováhy mezi 
veřejnými cíli a ochranou soukromých zájmů kandidátů, je nutné zveřejnit minimální 
množství informací, jako jsou informace uvedené v profesním životopise;

H. vzhledem k tomu, že v některých případech, jako je výběr předsedy a výkonného 
ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví nebo post předsedy a místopředsedy 
Jednotného výboru pro řešení krizí, se profesní životopis kandidátů poskytuje krátce 
předtím, než je přijato příslušné rozhodnutí, pouze malému počtu poslanců Evropského 
parlamentu; vzhledem k tomu, že tyto informace jsou poskytovány jen na požádání 
a po předložení písemného čestného prohlášení;

I. vzhledem k tomu, že kandidáti na nejdůležitější veřejné funkce by měli prokázat větší 
míru tolerance, pokud jde o pozornost veřejnosti, kterou je však nutné posuzovat 
s ohledem na její potenciálně škodlivý dopad na soukromí daného kandidáta;

J. vzhledem k tomu, že aby bylo možné zajistit v případě kandidátů skutečnou veřejnou 
demokratickou kontrolu, je naprosto nezbytné, aby měla široká veřejnost přístup k jejich 
profesnímu životopisu;

K. vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva opakovaně vynáší rozsudky, které 
jasně ukazují, že je nutné v souladu se svobodou projevu, názorů a informací uplatňovat 
přísnou kontrolu, a zároveň uznává význam transparentnosti ve věcech veřejného 
zájmu2;

1. žádá Komisi, aby na základě čl. 16 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 
předložila do [...] návrh na změnu nařízení (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí 
č. 1247/2002/ES];

2. domnívá se, že v tomto návrhu by měl být rozšířen seznam právních důvodů 
k zákonnému zpracování osobních údajů, tak aby zahrnoval informace obsažené 
v úplném profesním životopise kandidátů;

3. žádá Komisi, aby v návrhu uvedla seznam funkcí nebo jejich kategorií, v jejichž případě 
je nutné zveřejnit životopis kandidáta, a domnívá se, že tento seznam by měla 
novelizovat na základě aktů v přenesené pravomoci;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládám 
a parlamentům členských států.

2 Např. rozsudek ve věci Středisko pro demokracii a právní stát vs. Ukrajina (žádost č. 10090/16) ze dne 
26. července 2020 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]}. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Životopis je důležitým prvkem výběrového řízení, který umožňuje posoudit, zda je navrhovaná 
osoba vhodným kandidátem na danou funkci. Je legitimní, aby měla široká veřejnost možnost 
kontrolovat vhodnost kandidátů na vrcholové výkonné funkce v Unii a dohlížet na to. 

V souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2018/1725 nelze životopis kandidáta zveřejnit, pokud 
se tím nesouhlasí. Životopisy se poskytují pouze poslancům Evropského parlamentu poté, co 
podepíší čestné prohlášení.

Výběrové řízení na výkonné funkce v orgánech a institucích Unie by mělo být transparentní. 
Životopis kandidátů by měl být k dispozici osobám z řad veřejnosti, které o to projeví zájem, 
aniž by byly zveřejněny osobní údaje kandidáta. 

Rozšířením seznamu právních důvodů k zákonnému zpracování osobních údajů, tak aby 
zahrnovaly profesní životopis, by měl být životopis kandidátů volně dostupný, čímž by se 
zvýšila transparentnost výběrových řízení.


