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Savienības akta priekšlikums par augsta ranga ES ierēdņu atlases procedūru 
pārredzamību

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2005. gada 28. septembra Lēmuma, ar ko pieņem 
Eiropas Parlamenta deputātu nolikumu, 5. pantu1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 47. panta 2. punktu,

A. tā kā fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ir vienas no 
pamattiesībām; tā kā Eiropas Parlaments ir apņēmies aizsargāt personas datus un ievērot 
privātumu;

B. tā kā informācijas brīvība ietver brīvību saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez 
publisko iestāžu iejaukšanās un neatkarīgi no valstu robežām;

C. tā kā curriculum vitae ir personas dati Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 1. punkta 
nozīmē;

D. tā kā no noteikumiem Regulā (ES) 2018/1725 par personas datu apstrādi Savienības 
iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās var secināt, ka augstākās vadības amata 
kandidāta kā Savienības ierēdņa, kas ir atbildīgs par būtisku uzdevumu veikšanu 
sabiedrības interesēs vai par attiecīgajai Savienības iestādei, struktūrai, birojam vai 
aģentūrai piešķirto oficiālo pilnvaru īstenošanu (turpmāk “kandidāts”), curriculum vitae 
publicēšana nav atļauta bez paša kandidāta nepārprotamas piekrišanas;

E. tā kā pārredzamība un demokrātiskā kontrole ir Eiropas Savienības un tās dalībvalstu 
pamatprincipi; tā kā sabiedrībai principā vajadzētu būt tiesībām piekļūt informācijai par 
kandidāta nepieciešamajām prasmēm; tā kā ierobežota piekļuve nepieciešamajai 
informācijai par kandidātu Eiropas Parlamenta deputātiem un citām atlases procesā 
iesaistītajām struktūrām mazina iespēju veikt pienācīgu novērtējumu un pieņemt 
pamatotu lēmumu; tā kā tas varētu nevajadzīgi traucēt sagatavoties kandidātu atlasei;

F. tā kā vajadzētu būt iespējai atklāt informāciju par kandidāta izglītību, darba pieredzi un 
sabiedrības labā veikto darbu vēsturi, tostarp ievēlētos amatos, kā arī par viņa 
pamatkvalifikāciju un svešvalodu zināšanām (turpmāk “profesionālais curriculum 
vitae”), izņemot konfidenciālos elementus, jo īpaši kandidāta adreses, tālruņa numurus, 
ģimenes datus un dzimšanas datumu un vietu; tā kā informācijas atklāšana par 
kandidāta izglītību un iepriekšējo darbu pieredzi nenozīmē, ka kandidāta datu 

1 OV L 262, 7.10.2005., 1. lpp.
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publiskošana ir pārmērīga iejaukšanās privātajā sfērā;

G. tā kā profesionāls curriculum vitae ir svarīgs atlases procedūras elements, kas ļauj 
novērtēt ierosinātā kandidāta piemērotību; tā kā, lai novērtētu kandidātus un panāktu 
pienācīgu līdzsvaru starp sabiedrības mērķiem un kandidātu individuālo interešu 
aizsardzību, ir nepieciešams atklāt minimālu informācijas daudzumu, piemēram, to, kas 
ietverta profesionālajā curriculum vitae;

H. tā kā dažos gadījumos, piemēram, atlasē uz Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja un 
izpilddirektora vietu vai uz Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieka amata vietu, kandidātu profesionālos curriculum vitae dara 
pieejamus tikai dažiem Eiropas Parlamenta deputātiem neilgi pirms lēmuma 
pieņemšanas; tā kā turklāt to dara tikai pēc pieprasījuma un pēc oficiālas rakstiskas 
deklarācijas iesniegšanas;

I. tā kā kandidātiem uz svarīgiem publiskiem amatiem būtu jāizrāda lielāka iecietība pret 
publicitāti, kas tomēr būtu jāizvērtē attiecībā uz iespējamo kaitīgo ietekmi uz kandidāta 
privātumu;

J. tā kā, lai būtu iespējama kandidātu pienācīga un demokrātiska publiska kontrole, ir 
būtiski plašai sabiedrībai nodrošināt piekļuvi profesionālajam curriculum vitae;

K. tā kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa vairākkārt ir pasludinājusi spriedumus, kas skaidri 
parāda, ka ir svarīgi piemērot stingru kontroli saskaņā ar vārda, uzskatu un informācijas 
brīvību, vienlaikus atzīstot pārredzamības nozīmi sabiedrības interešu jautājumos2,

1. prasa Komisijai, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. panta 
2. punktu, līdz [...] iesniegt priekšlikumu, kas groza Regulu (ES) 2018/1725 par fizisko 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, 
birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 
un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK;

2. uzskata, ka ar šādu priekšlikumu būtu jāpaplašina likumīgas personas datu apstrādes 
juridisko pamatu saraksts, tajā iekļaujot informāciju, kas atrodama kandidāta pilnajā 
profesionālajā curriculum vitae;

3. prasa Komisijai priekšlikumā iekļaut sarakstu ar amatiem vai amata kategorijām, par 
kurām jāpublicē kandidāta curriculum vitae, un uzskata, ka Komisijai šis saraksts būtu 
jāgroza, izmantojot deleģētos aktus;

4. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

2 Piemēram, 2020. gada 26. jūlija spriedums lietā Demokrātijas un tiesiskuma centrs pret Ukrainu (pieteikums 
Nr. 10090/16) https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]} 
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PASKAIDROJUMS

Curriculum vitae (CV) ir svarīgs atlases procedūras elements, kas ļauj novērtēt ierosinātā 
kandidāta piemērotību. Ir leģitīmi noteikt, ka plašai sabiedrībai ir iespēja pārraudzīt un 
uzraudzīt kandidātu piemērotību Savienības augstākās vadības amatiem. 

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 noteikumiem kandidāta CV nav publiski pieejams, ja vien 
viņš nepiekrīt tā publicēšanai. CV Eiropas Parlamenta deputātiem dara pieejamus tikai tad, kad 
viņi ir parakstījuši oficiālu deklarāciju.

Vadītāju amatu atlases procedūrām Savienības iestādēs un struktūrās vajadzētu būt 
pārredzamām. Neatklājot privātu informāciju, kandidātu CV vajadzētu būt publiski pieejamiem 
ieinteresētajiem sabiedrības locekļiem. 

Paplašinot likumīgas personas datu apstrādes juridisko pamatu sarakstu, tajā iekļaujot 
informāciju, kas atrodama profesionālajā CV, kandidātu CV vajadzētu būt brīvi pieejamiem 
nolūkā veicināt atlases procedūru pārredzamību.


