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Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt ELi kõrgete ametnike valikumenetluste 
läbipaistvuse kohta

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 lõiget 2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 28. septembri 2005. aasta otsuse (millega võetakse 
vastu Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus)1 artiklit 5,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 11,

– võttes arvesse kodukorra artikli 47 lõiget 2,

A. arvestades, et füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel on põhiõigus; 
arvestades, et Euroopa Parlament on võtnud kohustuse kaitsta isikuandmeid ja austada 
eraelu puutumatust;

B. arvestades, et teabevabadus hõlmab vabadust saada ja edastada teavet ja ideid 
ametiasutuste sekkumiseta ja riigipiiridest sõltumata;

C. arvestades, et elulookirjeldused on määruse (EL) 2018/1725 artikli 3 punkti 1 
tähenduses isikuandmed;

D. arvestades, et määruse (EL) 2018/1725 sätetest, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist 
liidu institutsioonides, organites ja asutustes, võib järeldada, et liidu ametnikuna oluliste 
ülesannete täitmise eest avalikes huvides või liidu institutsiooni, organi või asutuse 
avaliku võimu teostamise eest vastutavale kõrgemale juhtivale ametikohale kandideerija 
(edaspidi „kandidaat“) elulookirjeldust ei ole lubatud avaldada ilma kandidaadi 
selgesõnalise nõusolekuta;

E. arvestades, et läbipaistvus ja demokraatlik kontroll on Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide aluspõhimõtted; arvestades, et üldsusel peaks põhimõtteliselt olema õigus 
omada juurdepääsu kandidaadi vajalikke oskusi käsitlevale teabele; arvestades, et 
Euroopa Parlamendi liikmete ja teiste valikumenetluses osalevate organite piiratud 
juurdepääs vajalikule teabele kandidaadi kohta vähendab võimalust viia läbi 
nõuetekohane hindamine ja teha teadlik otsus; arvestades, et see võib tarbetult takistada 
kandidaadi valimise ettevalmistusi;

F. arvestades, et peaks olema võimalik avalikustada teave kandidaadi hariduse, 
töökogemuse ja varasema töö kohta avalikus teenistuses, sealhulgas valitavatel 
ametikohtadel, samuti tema põhioskuste ja võõrkeelte oskuse kohta (edaspidi 
„ametialane elulookirjeldus“), jättes välja konfidentsiaalsed andmed, nagu kandidaadi 
aadress, telefoninumbrid, perekonda puudutavad andmed ning sünnikuupäev ja -koht; 

1 ELT L 262, 7.10.2005, lk 1.
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arvestades, et teabe avalikustamine kandidaadi hariduse ja töökogemuse kohta ei too 
kaasa kandidaadi üldsuse tähelepanu alla sattumist sellisel määral, mis võiks muutuda 
häirivaks;

G. arvestades, et ametialane elulookirjeldus on valikumenetluse oluline element, mis 
võimaldab hinnata esitatud kandidaadi sobivust; arvestades, et kandidaatide 
hindamiseks ning sobiva tasakaalu saavutamiseks avalike eesmärkide ja kandidaatide 
isiklike huvide kaitse vahel on vaja avalikustada miinimumteave, nagu seda on 
ametialastes elulookirjeldustes sisalduv teave;

H. arvestades, et mõnel juhul, nagu Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ja 
tegevdirektori valimine või Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe ja aseesimehe 
ametisse nimetamine, tehakse kandidaatide ametialased elulookirjeldused 
kättesaadavaks vaid mõnele Euroopa Parlamendi liikmele vahetult enne otsuse tegemist; 
arvestades, et sedagi tehakse ainult taotluse korral ja pärast kirjaliku kinnituse esitamist;

I. arvestades, et olulistele avalikele ametikohtadele kandideerijatel peaks olema 
avalikkuse tähelepanu suhtes suurem taluvus, mida hinnates tuleks siiski arvestada 
võimalikku kahjulikku mõju kandidaadi eraelu puutumatusele;

J. arvestades, et kandidaatide nõuetekohase avaliku demokraatliku kontrolli 
võimaldamiseks on oluline tagada ametialase elulookirjelduse kättesaadavus laiemale 
üldsusele;

K. arvestades, et Euroopa Inimõiguste Kohus on korduvalt teinud otsuseid, millest nähtub 
selgelt, et on oluline teha ranget kontrolli kooskõlas väljendus-, arvamus- ja 
teabevabadusega, tunnistades ühtlasi läbipaistvuse tähtsust avalikku huvi pakkuvates 
küsimustes2;

1. palub komisjonil esitada [kuupäev] Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 lõike 2 
alusel ettepaneku, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste 
isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes 
ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ;

2. on seisukohal, et selle ettepanekuga tuleks laiendada isikuandmete seadusliku 
töötlemise õiguslike aluste loetelu nii, et see hõlmaks kandidaadi täielikus ametialases 
elulookirjelduses sisalduvat teavet;

3. palub komisjonil esitada ettepanekus loetelu ametikohtadest või ametikohtade 
kategooriatest, mille puhul tuleb avaldada kandidaadi elulookirjeldus, ning on 
seisukohal, et komisjon peaks seda loetelu delegeeritud õigusaktidega muutma;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

2 Nt 26. juuli 2020. aasta otsus kohtuasjas Centre for Democracy and the Rule of Law vs. Ukraina (taotlus nr 
10090/16) https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]} 
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SELETUSKIRI

Elulookirjeldus (CV) on valikumenetluse oluline element, mis võimaldab hinnata esitatud 
kandidaadi sobivust. Üldsusel on õigustatud ootus, et on võimalik jälgida ja kontrollida 
kandidaatide sobivust liidu juhtivatele ametikohtadele. 

Määruse (EL) 2018/1725 sätete kohaselt on kandidaadi elulookirjeldus avalikult kättesaadav 
ainult juhul, kui ta nõustub selle avaldamisega. Elulookirjeldused tehakse Euroopa Parlamendi 
liikmetele kättesaadavaks alles pärast seda, kui nad on allkirjastanud kirjaliku kinnituse.

Liidu institutsioonide ja organite juhtivate ametikohtade valikumenetlused peaksid olema 
läbipaistvad. Ilma isiklikke andmeid avalikustamata peaksid kandidaatide elulookirjeldused 
olema üldsusele kättesaadavad. 

Isikuandmete seadusliku töötlemise õiguslike aluste loetelu täiendamine nii, et see hõlmaks ka 
ametialases elulookirjelduses sisalduvat teavet, võimaldaks teha kandidaatide 
elulookirjeldused vabalt kättesaadavaks, et suurendada valikumenetluste läbipaistvust.


