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B9-0152/2021

Ehdotus unionin säädökseksi EU:n korkeiden virkamiesten valintamenettelyjen 
avoimuudesta

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 
vahvistamisesta 28. syyskuuta 2005 tehdyn Euroopan parlamentin päätöksen1 5 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 47 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on 
perusoikeus; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on sitoutunut suojaamaan 
henkilötietoja ja kunnioittamaan yksityisyyttä;

B. ottaa huomioon, että tiedonvälityksen vapauteen sisältyy vapaus vastaanottaa ja levittää 
tietoja ja ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta;

C. ottaa huomioon, että ansioluettelo on asetuksen (EU) 2018/1725 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu henkilötieto;

D. toteaa, että unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamasta henkilötietojen 
käsittelystä annetun asetuksen (EU) 2018/1725 säännöksistä voidaan päätellä, että 
ylimmän johdon tehtävään unionin virkamieheksi, joka vastaa yleisen edun mukaisten 
keskeisten tehtävien suorittamisesta tai unionin toimielimelle, elimelle tai laitokselle 
kuuluvan julkisen vallan käyttämisestä, ehdolla olevan henkilön, jäljempänä ’ehdokas’, 
ansioluettelon julkaiseminen ei ole sallittua ilman kyseisen ehdokkaan nimenomaista 
suostumusta;

E. ottaa huomioon, että avoimuus ja demokraattinen valvonta ovat Euroopan unionin ja 
sen jäsenvaltioiden keskeisiä periaatteita; katsoo, että yleisöllä olisi periaatteessa oltava 
oikeus saada tietoa ehdokkaalta edellytettävistä taidoista; ottaa huomioon, että 
Euroopan parlamentin ja muiden valintamenettelyyn osallistuvien elinten jäsenten 
rajoitetut mahdollisuudet saada ehdokkaita koskevia tietoja heikentävät mahdollisuutta 
suorittaa asianmukainen arviointi ja tehdä tietoon perustuva päätös; katsoo, että tämä 
saattaa muodostaa tarpeettoman esteen valmistautumiselle ehdokkaan valintaan;

F. ottaa huomioon, että olisi oltava mahdollista antaa tietoja ehdokkaan koulutuksesta, 
työkokemuksesta ja mahdollisesta työstä, jota hän on tehnyt yleisön palveluksessa, 
myös vaaleilla valituissa tehtävissä, sekä ehdokkaan peruspätevyydestä ja vieraiden 
kielten taidosta (jäljempänä ’ammatillinen ansioluettelo’), lukuun ottamatta 

1 EUVL L 262, 7.10.2005, s. 1.
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luottamuksellisia tietoja, erityisesti hakijan osoitteita, puhelinnumeroita ja perhettä 
koskevia tietoja sekä syntymäaikaa ja -paikkaa; ottaa huomioon, että ehdokkaan 
koulutusta ja työhistoriaa koskevien tietojen antaminen ei merkitse ehdokkaan tietojen 
julkistamista siinä määrin, että se loukkaa yksityisyyttä;

G. ottaa huomioon, että ansioluettelo on tärkeä osa valintamenettelyä ehdokkaan 
soveltuvuuden arvioimiseksi; katsoo, että ehdokkaiden arvioimiseksi ja julkisten 
tavoitteiden ja ehdokkaiden henkilökohtaisten etujen suojelun välisen asianmukaisen 
tasapainon saavuttamiseksi on tarpeen julkistaa vähimmäistiedot, kuten tiedot, jotka 
sisältyvät ammatilliseen ansioluetteloon;

H. ottaa huomioon, että joissakin tapauksissa, kuten Euroopan pankkiviranomaisen 
puheenjohtajan ja toimitusjohtajan valinnassa tai yhteisen kriisinratkaisuneuvoston 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnassa, ehdokkaiden ammatilliset 
ansioluettelot annetaan vain muutaman Euroopan parlamentin jäsenen saataville juuri 
ennen päätöksen tekemistä; ottaa huomioon, että tämä tehdään ainoastaan pyynnöstä ja 
heidän annettuaan juhlallisen vakuutuksen kirjallisena;

I. katsoo, että ratkaisevan tärkeisiin julkisiin virkoihin ehdolla olevien olisi siedettävä 
enemmän julkisuutta, mutta asiaa olisi kuitenkin punnittava suhteessa ehdokkaan 
yksityisyyteen mahdollisesti kohdistuvaan haitalliseen vaikutukseen;

J. katsoo, että ehdokkaiden asianmukaisen demokraattisen julkisen valvonnan 
mahdollistamiseksi on olennaisen tärkeää varmistaa, että ammatillinen ansioluettelo on 
suuren yleisön saatavilla;

K. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on toistuvasti antanut 
tuomioita, jotka osoittavat selvästi, että on tärkeää soveltaa tiukkaa valvontaa sanan-, 
mielipiteen- ja tiedonvälityksen vapauden mukaisesti, ja joissa samalla tunnustetaan 
avoimuuden merkitys yleistä etua koskevissa asioissa2;

1. pyytää komissiota tekemään [……] mennessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan 2 kohdan perusteella ehdotuksen, jolla muutetaan luonnollisten 
henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta annettua asetusta 
(EU) 2018/1725;

2. katsoo, että ehdotuksella olisi laajennettava henkilötietojen laillisen käsittelyn 
oikeudellisten perusteiden luetteloa siten, että se kattaa tiedot, jotka sisältyvät hakijan 
täydelliseen ammatilliseen ansioluetteloon;

3. kehottaa komissiota sisällyttämään ehdotukseen luettelon toimista tai toimiluokista, 
joissa ehdokkaan ansioluettelo on julkaistava, ja katsoo, että komission olisi muutettava 
tätä luetteloa delegoiduilla säädöksillä;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä 

2 Esimerkiksi tuomio asiassa Centre for Democracy and the Rule of Law v. Ukraina (hakemus nro 10090/16), 
annettu 26. heinäkuuta 2020, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896 % 22]} 
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jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Ansioluettelo on tärkeä osa valintamenettelyä ehdokkaan soveltuvuuden arvioimiseksi. On 
perusteltua, että suurella yleisöllä on mahdollisuus valvoa ehdokkaiden soveltuvuutta unionin 
ylimmän johdon virkoihin. 

Asetuksen (EU) 2018/1725 säännösten mukaisesti ehdokkaan ansioluettelot eivät ole 
julkisesti saatavilla, ellei hän suostu niiden julkaisemiseen. Ansioluettelot asetetaan Euroopan 
parlamentin jäsenten saataville vasta, kun he ovat allekirjoittaneet juhlallisen vakuutuksen.

Unionin toimielinten ja elinten johtotehtäviä koskevien valintamenettelyjen olisi oltava 
avoimia. Yksityisiä tietoja paljastamatta ehdokkaiden ansioluetteloiden olisi oltava julkisesti 
asiasta kiinnostuneiden kansalaisten saatavilla. 

Laajentamalla henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn oikeudellisten perusteiden luetteloa 
siten, että se kattaa myös ammatilliseen ansioluetteloon sisältyvät tiedot, ehdokkaiden 
ansioluettelot olisi asetettava vapaasti saataville valintamenettelyjen avoimuuden 
edistämiseksi.


