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B9-0152/2021

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a magas rangú uniós tisztviselők kiválasztási 
eljárásainak átláthatóságáról

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Parlamentnek az európai parlamenti képviselők statútumának 
elfogadásáról szóló, 2005. szeptember 28-i határozata 5. cikkére1,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 47. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a természetes személyek személyes adatok kezelésével összefüggő védelme 
alapvető jog; mivel az Európai Parlament elkötelezett a személyes adatok védelme és a 
magánélet tiszteletben tartása mellett;

B. mivel az információ szabadsága magában foglalja az információk és eszmék hatósági 
szervek beavatkozása nélküli és határoktól független megismerésének és közlésének 
szabadságát;

C. mivel az önéletrajz az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében 
vett személyes adatnak minősül;

D. mivel az (EU) 2018/1725 rendeletnek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, 
hivatalok és ügynökségek általi kezelésére vonatkozó rendelkezéseiből levezethető, 
hogy a közérdekből vagy az uniós intézményre, szervre, hivatalra vagy ügynökségre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett alapvető fontosságú 
feladatok teljesítéséért felelős, felső szintű uniós vezetői beosztásra jelentkező jelölt (a 
továbbiakban: jelölt) önéletrajzának közzététele a jelölt kifejezett hozzájárulása nélkül 
nem lehetséges;

E. mivel az átláthatóság és a demokratikus ellenőrzés az Európai Unió és tagállamai 
alapelvei közé tartozik; mivel alapelv, hogy a nyilvánosság számára biztosítani kell a 
jelölt szükséges készségeire vonatkozó információkhoz való hozzáférés jogát; mivel 
csökkenti a megfelelő felügyelet gyakorlásának és a megalapozott döntés 
meghozásának lehetőségét az, ha az Európai Parlament képviselői és a kiválasztási 
eljárásban részt vevő egyéb szervek csak korlátozottan férnek hozzá a jelölttel 
kapcsolatos szükséges információkhoz; mivel ez szükségtelen akadályt jelenthet a jelölt 
kiválasztására való felkészülésben;

F. mivel lehetővé kell tenni, hogy közzé lehessen tenni a jelölt tanulmányaira, 
munkatapasztalatára és a nyilvánosság szolgálatában végzett korábbi tevékenysége 

1 HL L 262., 2005.10.7., 1. o.
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történetére vonatkozó információkat, ideértve a választott tisztségeket is, valamint 
képesítéseit és idegennyelv-ismeretét (a továbbiakban: szakmai önéletrajz), kivéve a 
bizalmas elemeket, konkrétabban a jelölt címeit, telefonszámát, családi adatait, születési 
idejét és helyét; mivel a jelölt tanulmányaira és korábbi munkahelyeire vonatkozó 
információk közzététele nem teszi ki a jelöltet olyan mértékben a nyilvánosságnak, 
hogy az tolakodó lenne;

G. mivel a szakmai önéletrajz a kiválasztási eljárás fontos eleme a javasolt jelölt 
alkalmasságának értékelése szempontjából; mivel a jelöltek értékelése, valamint a 
közcélok és a jelöltek egyéni érdekeinek védelme közötti megfelelő egyensúly 
megteremtése érdekében nyilvánosságra kell hozni egy minimális mennyiségű 
információt, például a szakmai önéletrajzban szereplő adatokat;

H. mivel bizonyos esetekben – például az Európai Bankhatóság elnökének és ügyvezető 
igazgatójának kiválasztása, vagy az Egységes Szanálási Testület elnöki és alelnöki 
pozíciói tekintetében – a jelöltek szakmai önéletrajza csak röviddel a határozat 
meghozatala előtt áll az Európai Parlament néhány képviselője rendelkezésére; mivel 
továbbá erre csak kérésre és az ünnepélyes nyilatkozat írásbeli benyújtását követően 
kerül sor;

I. mivel a döntő fontosságú közhivatalokra pályázó jelölteknek nagyobb fokú toleranciát 
kell tanúsítaniuk a nyilvánosság tekintetében, de figyelembe kell venni a jelöltek 
magánéletére gyakorolt esetleges káros hatásokat is;

J. mivel a jelöltek megfelelő demokratikus nyilvános ellenőrzésének lehetővé tétele 
érdekében alapvető fontosságú, hogy a nyilvánosság rendelkezésére álljanak a szakmai 
önéletrajzok;

K. mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága több alkalommal is hozott ítéleteket, amelyek 
egyértelműen bizonyítják, hogy a véleménynyilvánítás, a véleményalkotás és a 
tájékozódás szabadságával összhangban szigorú ellenőrzést kell alkalmazni, elismerve 
ugyanakkor a közérdekű ügyek átláthatóságának fontosságát2;

1. felkéri a Bizottságot, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkének 
(2) bekezdése alapján [……]-ig nyújtson be a természetes személyeknek a személyes 
adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése 
tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 
(EU) 2018/1725 rendelet módosítására irányuló javaslatot;

2. úgy véli, hogy egy ilyen javaslatnak ki kell terjesztenie a személyes adatok jogszerű 
kezelésére vonatkozó jogalapok listáját oly módon, hogy az tartalmazza a jelöltek teljes 
szakmai önéletrajzában szereplő információkat is;

3. felkéri a Bizottságot, hogy a javaslatban hozzon létre egy listát azokról az álláshelyekről 
vagy beosztáskategóriákról, amelyekre vonatkozóan a jelölt önéletrajzát közzé kell 
tenni, továbbá úgy véli, hogy ezt a listát a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi 

2 Például a Centre for Democracy and the Rule of Law kontra Ukrajna ügyben hozott 2020. július 26-i ítélet 
(10090/16. sz. kereset) https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]} 
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aktusok révén kell módosítania;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az önéletrajz a kiválasztási eljárás fontos eleme a javasolt jelölt alkalmasságának értékelése 
szempontjából. Jogos elvárás, hogy a nyilvánosságnak legyen lehetősége arra, hogy felügyelje 
és ellenőrizze az Unió felső szintű vezetői pozícióira pályázó jelöltek alkalmasságát. 

Az (EU) 2018/1725 rendelet rendelkezéseivel összhangban a pályázó önéletrajza csak akkor 
érhető el nyilvánosan, ha hozzájárul annak közzétételéhez. Az önéletrajzokat csak azt követően 
bocsátják az európai parlamenti képviselők rendelkezésére, hogy aláírtak egy ünnepélyes 
nyilatkozatot.

Az uniós intézmények és szervek vezetői álláshelyeire vonatkozó kiválasztási eljárásoknak 
átláthatónak kell lenniük. A jelöltek önéletrajzát a személyes adatok közzététele nélkül 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni az érdeklődő nyilvánosság számára. 

Azzal, hogy a személyes adatok jogszerű kezelését lehetővé tevő jogalapok listájának 
bővítése révén a szakmai önéletrajzokban szereplő adatokra is kiterjesztik ezt a lehetőséget, a 
jelöltek szakmai önéletrajzai szabadon hozzáférhetővé válnak a kiválasztási eljárások 
átláthatóságának előmozdítása céljából.


