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B9-0152/2021

Πρόταση για πράξη της Ένωσης σχετικά με τη διαφάνεια των διαδικασιών επιλογής 
υψηλόβαθμων υπαλλήλων της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 16 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 47 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και να σέβεται την ιδιωτικότητα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία πληροφόρησης εμπεριέχει την ελευθερία λήψης 
και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών χωρίς την παρέμβαση των δημοσίων αρχών και 
ανεξαρτήτως συνόρων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί δεδομένο προσωπικού 
χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 σχετικά με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα 
και τους οργανισμούς της Ένωσης μπορεί να συναχθεί ότι η δημοσίευση βιογραφικού 
σημειώματος υποψηφίου για τη θέση ανώτατου διευθυντικού στελέχους ως υπαλλήλου 
της Ένωσης επιφορτισμένου με την εκτέλεση σημαντικών καθηκόντων δημοσίου 
συμφέροντος ή συνισταμένων στην άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο 
εν λόγω θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της Ένωσης (εφεξής «υποψήφιος») δεν 
επιτρέπεται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του εν λόγω υποψηφίου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος αποτελούν 
θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το κοινό θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε 
πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες δεξιότητες του υποψηφίου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο περιορισμός της πρόσβασης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

1 ΕΕ L 262 της 7.10.2005, σ. 1.



UA\1224698EL.docx 3/5 PE689.015v01-00

EL

άλλων οργάνων που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής στις αναγκαίες πληροφορίες 
σχετικά με τον υποψήφιο μειώνει τη δυνατότητα να διενεργηθεί κατάλληλη αξιολόγηση 
και να ληφθεί τεκμηριωμένη απόφαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένα περιττό εμπόδιο στις προετοιμασίες για την επιλογή του υποψηφίου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να είναι δυνατή η δημοσιοποίηση πληροφοριών 
σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία και κάθε παρασχεθείσα στο 
κοινό κατά το παρελθόν εργασία, όπως μεταξύ άλλων στο πλαίσιο αιρετών αξιωμάτων, 
καθώς και σχετικά με τα βασικά προσόντα και τις γνώσεις ξένων γλωσσών του 
υποψηφίου (στο εξής «επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα»), χωρίς να 
αποκαλύπτονται ωστόσο εμπιστευτικά στοιχεία, όπως ιδίως διευθύνσεις, αριθμοί 
τηλεφώνου, οικογενειακά δεδομένα και ημερομηνία και τόπος γέννησης του 
υποψηφίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την 
εκπαίδευση και το επαγγελματικό ιστορικό του υποψηφίου δεν πρέπει να είναι τόσο 
εκτεταμένη ώστε να συνιστά παρέμβαση στη ιδιωτική του ζωή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο της διαδικασίας επιλογής, βάσει του οποίου αξιολογείται η καταλληλότητα του 
προτεινόμενου υποψηφίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αξιολογηθούν οι 
υποψήφιοι και να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ εκπλήρωσης δημόσιων 
στόχων και προστασίας των ατομικών συμφερόντων των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να 
δημοσιοποιηθεί ένας ελάχιστος όγκος πληροφοριών, όπως αυτές που περιέχονται σε 
ένα επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η διαδικασία επιλογής του 
προέδρου και του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ή του 
προέδρου και του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, τα 
επαγγελματικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων διατίθενται σε μικρό μόνο 
αριθμό μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λίγο προτού ληφθεί απόφαση· 
λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη ότι αυτό γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματος και μετά την 
υποβολή γραπτής υπεύθυνης δήλωσης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποψήφιοι να αναλάβουν σημαντικά δημόσια αξιώματα θα 
πρέπει να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανεκτικότητα στη δημοσιοποίηση πληροφοριών, η 
οποία, ωστόσο, θα πρέπει να σταθμίζεται έναντι των δυνητικά επιζήμιων επιπτώσεων 
στην ιδιωτική τους ζωή·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο κατάλληλος 
δημοκρατικός δημόσιος έλεγχος των υποψηφίων, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
το ευρύ κοινό θα έχει πρόσβαση σε ένα επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει 
επανειλημμένα εκδώσει αποφάσεις από τις οποίες προκύπτει σαφώς πόσο σημαντικό 
είναι να εφαρμόζεται αυστηρός έλεγχος, συμβατός με την ελευθερία της έκφρασης, της 
γνώμης και της πληροφόρησης και να αναγνωρίζεται ταυτόχρονα η σημασία της 
διαφάνειας σε θέματα που άπτονται του δημόσιου συμφέροντος2·

2 Βλέπε για παράδειγμα την απόφαση στην υπόθεση Centre for Democracy and the Rule of Law κατά 
Ουκρανίας (προσφυγή αριθ. 10090/16) της 26ης Ιουλίου 2020 
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1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως [……], βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόταση για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 
1247/2002/ΕΚ·

2. πιστεύει ότι με μια τέτοια πρόταση διευρύνεται ο κατάλογος των νομικών λόγων για τη 
νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ώστε να καλύπτει πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται στο πλήρες επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου·

3. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει στην πρόταση κατάλογο θέσεων ή κατηγοριών 
θέσεων για τις οποίες πρέπει να δημοσιεύεται βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου  
και φρονεί ότι ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να τροποποιείται από την Επιτροπή μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]} 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας 
επιλογής, βάσει του οποίου αξιολογείται η καταλληλότητα του προτεινόμενου υποψηφίου. 
Είναι θεμιτό να δύναται το ευρύ κοινό να έχει γνώση και να ασκεί έλεγχο όσον αφορά την 
καταλληλότητα των υποψηφίων για τις ανώτερες εκτελεστικές θέσεις της Ένωσης. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το βιογραφικό σημείωμα ενός 
υποψηφίου δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό, εκτός εάν αυτός συγκατατίθεται στη δημοσιοποίησή 
του. Τα βιογραφικά σημειώματα τίθενται στη διάθεση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μόνο αφού αυτοί έχουν προηγουμένως υπογράψει υπεύθυνη δήλωση.

Οι διαδικασίες επιλογής για τις εκτελεστικές θέσεις στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 
της Ένωσης θα είναι διαφανείς. Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων θα είναι διαθέσιμα 
στους ενδιαφερόμενους πολίτες, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτουν ιδιωτικά στοιχεία. 

Με τη διεύρυνση του καταλόγου των νομικών λόγων για τη νομότυπη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ώστε να καλύπτει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
σε επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα, η πρόσβαση στα βιογραφικά σημειώματα των 
υποψηφίων θα είναι ελεύθερη προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια των διαδικασιών 
επιλογής.


