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B9-0152/2021

Togra le haghaidh gníomh Aontais maidir le trédhearcacht na nósanna imeachta 
roghnúcháin d’oifigigh ardleibhéil AE

Tá Parlaimint na hEorpa, 

– ag féachaint d’Airteagal 225 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint d’Airteagal 16(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint d’Airteagal 5 de Chinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 28 Meán 
Fómhair 2005 lena nglactar Reacht Fheisirí Pharlaimint na hEorpa1,

– ag féachaint d’Airteagal 11 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Riail 47(2) dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí gur ceart bunúsach é cosaint daoine nádúrtha i ndáil le próiseáil sonraí 
pearsanta; de bhrí go bhfuil Parlaimint na hEorpa tiomanta do shonraí pearsanta a 
chosaint agus do phríobháideachais a urramú;

B. de bhrí go bhfuil an tsaoirse chun faisnéis agus smaointe a fháil agus a thabhairt gan cur 
isteach ó údaráis phoiblí agus gan beann ar theorainneacha san áireamh i saoráil 
faisnéise;

C. de bhrí gurb ionann curriculum vitae agus sonraí pearsanta de réir bhrí Airteagal 3(1) de 
Rialachán (AE) 2018/1725;

D. de bhrí, le forálacha Rialachán (AE) 2018/1725 maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag 
institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí de chuid an Aontais, go bhféadfaí 
a thuiscint, i gcás iarrthóir do phost bainistíochta ardleibhéil mar oifigeach de chuid an 
Aontais atá freagrach as cúraimí ríthábhachtacha a dhéanamh ar mhaithe le leas an 
phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe d’institiúid, comhlacht, oifig nó 
gníomhaireacht an Aontais i dtrácht (dá ngairtear ‘iarrthóir’ anseo feasta), nach 
gceadaítear foilsiú curriculum vitae an iarrthóra sin gan toiliú sainráite a fháil uaidh;

E. de bhrí gur croíphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát iad 
trédhearcacht agus grinnscrúdú daonlathach; de bhrí gur cheart, i bprionsabal, go 
mbeadh rochtain ag an bpobal ar fhaisnéis maidir le scileanna riachtanacha an iarrthóra; 
de bhrí, mura bhfuil ach rochtain theoranta ar fhaisnéis riachtanach maidir leis an 
iarrthóir ag Feisirí Pharlaimint na hEorpa agus ag comhlachtaí eile atá rannpháirteach sa 
phróiseas roghnúcháin, go laghdaítear an deis chun measúnú cuí a dhéanamh agus chun 
teacht ar chinneadh feasach; de bhrí go bhféadfadh sé sin a bheith ina bhac nach gá ar 
na hullmhúcháin chun an t-iarrthóir a roghnú;

F. de bhrí gur cheart go mbeifí in ann faisnéis a nochtadh a bhaineann le hoideachas agus 
taithí oibre an iarrthóra agus stair aon oibre a rinne siad sa tseirbhís phoiblí, lena n-

1 IO L 262, 7.10.2005, lch. 1.
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áirítear i bpoist thofa, agus a bhaineann lena mbuncháilíochtaí agus lena n-eolas ar 
theangacha iasachta (dá ngairtear ‘curriculum vitae gairmiúil’ anseo feasta), cé is moite 
d’eilimintí rúnda, go sonrach sonraí maidir le seoltaí agus uimhreacha teileafóin an 
iarrthóra, sonraí teaghlaigh agus dáta agus áit bhreithe an iarrthóra; de bhrí nach ionann 
nochtadh faisnéise maidir le hoideachas agus stair fostaíochta an iarrthóra agus an t-
iarrthóir a nochtadh go poiblí ar bhealach a d’fhéadfadh a bheith cunórach;

G. de bhrí gur gné thábachtach sa phróiseas roghnúcháin atá in curriculum vitae gairmiúil 
chun measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht an iarrthóra atá molta; de bhrí, chun 
meastóireacht a dhéanamh ar iarrthóirí agus chun an chothromaíocht iomchuí a bhaint 
amach idir cuspóirí poiblí agus cosaint leasanna aonair na n-iarrthóirí, gur gá íosmhéid 
faisnéise a nochtadh, amhail an fhaisnéis atá in curriculum vitae gairmiúil;

H. de bhrí, i gcásanna áirithe, amhail roghnú Chathaoirleach agus Stiúrthóir Feidhmiúcháin 
an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh, nó phoist an Chathaoirligh agus an Leas-
Chathaoirligh sa Bhord Réitigh Aonair, nach gcuirtear curricula vitae gairmiúla na n-
iarrthóirí ar fáil ach do líon beag Feisirí Pharlaimint na hEorpa go gairid sula ndéantar 
an cinneadh; de bhrí, ina theannta sin, nach ndéantar é sin ach amháin nuair a iarrtar sin 
agus tar éis dearbhú sollúnta i scríbhinn a thíolacadh;

I. de bhrí gur cheart go ndéanfadh iarrthóirí d’oifigí poiblí ríthábhachtacha níos mó 
caoinfhulaingthe i leith poiblíochta a léiriú, rud ar cheart, áfach, a mheas i gcomparáid 
leis an tionchar ar phríobháideachas an iarrthóra, a d’fhéadfadh a bheith ina thionchar 
díobhálach;

J. de bhrí, chun go bhféadfar grinnscrúdú daonlathach poiblí a dhéanamh ar na hiarrthóirí 
ar bhealach cuí, gur gá a áirithiú go mbeidh fáil ag an bpobal i gcoitinne ar curriculum 
vitae gairmiúil;

K. de bhrí gur thug an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine breithiúnais arís agus arís eile 
lena léirítear go soiléir go bhfuil sé tábhachtach grinnscrúdú dian a chur i bhfeidhm i 
gcomhréir leis an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh, saoirse tuairimíochta agus saoráil 
faisnéise, agus lena n-aithnítear ag an am céanna an tábhacht atá le trédhearcacht i ndáil 
le hábhair a bhaineann le leas an phobail2;

1. á iarraidh ar an gCoimisiún, ar bhonn Airteagal 16(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, togra a thíolacadh faoin [……], lena leasaítear Rialachán (AE) 
2018/1725 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil 
ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le 
saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 
45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE;

2. á chreidiúint, leis an togra sin, gur cheart go gcuirfí leis an liosta de na forais dlí chun 
sonraí pearsanta a phróiseáil go dleathach d’fhonn faisnéis a chuimsiú a áirítear ar 
curriculum vitae gairmiúil an iarrthóra ina iomláine;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún liosta de na poist nó na catagóirí poist a bhunú sa togra ar 

2 E.g. breithiúnas an 26 Iúil 2020 sa chás Centre for Democracy and Rule of Law v. an Úcráin (Iarratas Uimh. 
10090/16) https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]} 
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lena n-aghaidh a chaithfear curriculum vitae an iarrthóra a fhoilsiú, agus á chur in iúl go 
bhfuil sí den tuairim gur cheart go ndéanfadh an Coimisiún leasú ar an liosta sin trí 
ghníomhartha tarmligthe;

4. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Gné thábhachtach sa phróiseas roghnúcháin atá in curriculum vitae chun measúnú a dhéanamh 
ar oiriúnacht an iarrthóra atá molta. Tá sé dlisteanach go mbeadh an deis ag an bpobal i 
gcoitinne formhaoirseacht agus faireachán a dhéanamh ar oiriúnacht na n-iarrthóirí do 
phoist-feidhmiúcháin ardleibhéil an Aontais. 

I gcomhréir le forálacha Rialachán (AE) 2018/1725, ní bheidh curricula vitae an iarrthóra ar 
fáil go poiblí ach amháin má thoilíonn sé nó sí lena bhfoilsiú. Ní chuirfear curricula vitae ar fáil 
d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa go dtí go mbeidh dearbhú sollúnta sínithe acu.

Ba cheart nósanna imeachta roghnúcháin do phoist feidhmiúcháin in institiúidí agus i 
gcomhlachtaí an Aontais a bheith trédhearcach. Gan sonraí príobháideacha a nochtadh, ba 
cheart go mbeadh curricula vitae na n-iarrthóirí ar fáil go poiblí do dhaoine den phobal a bhfuil 
suim acu iontu. 

Trí chur leis an liosta de na forais dlí chun sonraí pearsanta a phróiseáil go dleathach d’fhonn 
faisnéis a chuimsiú a áirítear ar curriculum vitae gairmiúil, ba cheart go gcuirfí curricula vitae 
na n-iarrthóirí ar fáil, agus teacht éasca orthu, d’fhonn trédhearcacht na nósanna imeachta 
roghnúcháin a chur chun cinn.


