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Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto dėl aukšto rango ES pareigūnų atrankos procedūrų 
skaidrumo

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento sprendimo dėl Europos 
Parlamento narių statuto priėmimo1 5 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis yra pagrindinė teisė; 
kadangi Europos Parlamentas yra įsipareigojęs užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir 
gerbti privatumą;

B. kadangi informacijos laisvė apima laisvę gauti ir skleisti informaciją ir idėjas nesikišant 
valdžios institucijoms ir nepaisant valstybių sienų;

C. kadangi gyvenimo aprašymą sudaro asmens duomenys, kaip tai suprantama pagal 
Reglamento (ES) 2018/1725 3 straipsnio 1 dalį;

D. kadangi, remiantis Reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos 
institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis 
nuostatomis, darytina išvada, kad kandidato į vyresniosios vadovybės pareigas, t. y. 
Sąjungos pareigūno, atsakingo už svarbių užduočių vykdymą viešojo intereso labui arba 
vykdant Sąjungos institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai pavestus viešosios valdžios 
įgaliojimus (toliau – kandidatas), gyvenimo aprašymo paskelbimas be aiškaus kandidato 
sutikimo neleidžiamas;

E. kadangi skaidrumas ir demokratinė priežiūra yra pagrindiniai Europos Sąjungos ir jos 
valstybių narių principai; kadangi visuomenė iš principo turėtų turėti teisę susipažinti su 
informacija apie būtiną kandidato kvalifikaciją; kadangi ribota prieiga prie reikiamos 
informacijos apie kandidatą Europos Parlamento nariams ir kitoms atrankos procese 
dalyvaujančioms įstaigoms menkina galimybes atlikti tinkamą vertinimą ir priimti 
informacija pagrįstą sprendimą; kadangi tai gali būti nereikalinga kliūtis rengiantis 
kandidato atrankai;

F. kadangi turėtų būti įmanoma atskleisti informaciją, susijusią su kandidato išsilavinimu, 
darbo patirtimi ir galima visuomeninio darbo, įskaitant renkamas pareigas, istorija, taip 
pat su jo pagrindine kvalifikacija ir užsienio kalbų mokėjimu (toliau – profesinio 
gyvenimo aprašymas), išskyrus konfidencialius duomenis, būtent kandidato adresą, 

1 OL L 262, 2005 10 7, p. 1.
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telefono numerį, duomenis apie šeimos narius, gimimo datą ir vietą; kadangi 
informacijos apie kandidato išsilavinimą ir darbo patirtį atskleidimas nereiškia, jog 
kandidato informacijos viešinimas pasiekia tokį lygį, kad pažeidžiamas privatumas;

G. kadangi profesinio gyvenimo aprašymas yra svarbi atrankos procedūros dalis vertinant 
siūlomo kandidato tinkamumą; kadangi norint įvertinti kandidatus ir rasti tinkamą 
pusiausvyrą tarp viešųjų tikslų ir kandidatų asmeninių interesų apsaugos būtina 
atskleisti kuo mažiau informacijos, pavyzdžiui, tik tą, kuri pateikta profesinio gyvenimo 
aprašyme;

H. kadangi tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, atrenkant kandidatus į Europos bankininkystės 
institucijos pirmininko ir vykdomojo direktoriaus arba Bendros pertvarkymo valdybos 
pirmininko ir pirmininko pavaduotojo pareigas, su jų profesinio gyvenimo aprašymais 
gali susipažinti tik keli Europos Parlamento nariai prieš pat priimant sprendimą; 
kadangi, be to, tai galima padaryti tik pateikus prašymą ir nusiuntus oficialų pareiškimą 
raštu;

I. kadangi kandidatai į svarbiausias pareigas valstybės tarnyboje turėtų būti labiau 
pakantūs viešumui, tačiau tai reikėtų vertinti lyginant su galimu neigiamu poveikiu 
kandidato privatumui;

J. kadangi siekiant sudaryti sąlygas tinkamai demokratinei kandidatų viešajai kontrolei 
būtina užtikrinti, kad plačioji visuomenė galėtų susipažinti su profesinio gyvenimo 
aprašymu;

K. kadangi Europos Žmogaus Teisių Teismas yra priėmęs ne vieną sprendimą, kuriuose 
aiškiai nurodoma, kad svarbu vykdyti griežtą kontrolę paisant saviraiškos, nuomonės ir 
informacijos laisvių ir sykiu pripažįstant skaidrumo viešojo intereso klausimais svarbą2;

1. prašo Komisijos ne vėliau kaip [……] pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 
straipsnio 2 dalį pateikti pasiūlymą iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) 218/1725 dėl 
fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB;

2. mano, kad šiuo pasiūlymu turėtų būti išplėstas teisėto asmens duomenų tvarkymo 
teisinių pagrindų sąrašas, kad jis apimtų visą kandidato profesinio gyvenimo aprašyme 
pateiktą informaciją;

3. prašo Komisijos pasiūlyme pateikti pareigybių arba jų kategorijų, į kurias pretenduojant 
turi būti skelbiamas kandidato gyvenimo aprašymas, sąrašą, ir laikosi nuomonės, kad tą 
sąrašą Komisija turėtų keisti priimdama deleguotuosius aktus;

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.

2 Pvz., 2020 m. liepos 26 d. sprendimas byloje Centre for Democracy and the Rule of Law v. Ukraine (ieškinys 
Nr. 10090/16) https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]} 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Gyvenimo aprašymas (CV) yra svarbi atrankos procedūros dalis, reikalinga siekiant įvertinti 
siūlomo kandidato tinkamumą. Būtų teisinga plačiajai visuomenei suteikti galimybę susipažinti 
su kandidatais į Sąjungos aukščiausiojo lygmens vykdomąsias pareigas ir vertinti jų 
tinkamumą. 

Pagal Reglamento (ES) 2018/1725 nuostatas kandidato CV nėra viešai skelbiami, nebent patys 
kandidatai sutinka juos paskelbti. CV pateikiami susipažinti Europos Parlamento nariams tik 
tada, kai jie pateikia oficialų pareiškimą.

Atrankos į Sąjungos institucijų ir įstaigų vykdomąsias pareigas procedūros turi būti skaidrios. 
Kandidatų CV (išskyrus asmeninę informaciją) turėtų būti skelbiami viešai, kad su jais galėtų 
susipažinti visuomenės nariai, jei juos tai domina. 

Išplėtus teisėto asmens duomenų tvarkymo teisinių pagrindų sąrašą, kad į jį būtų įtraukta 
profesinio gyvenimo aprašyme nurodyta informacija, kandidatų CV turėtų būti prieinami 
viešai, siekiant padidinti atrankos procedūrų skaidrumą.


