
UA\1224698MT.docx PE689.015v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Dokument ta' sessjoni

B9-0152/2021

11.2.2021

PROPOSTA GĦAL ATT TAL-
UNJONI
imressqa skont l-Artikolu 47(2) tar-Regoli ta' Proċedura

dwar it-trasparenza tal-proċeduri ta' selezzjoni għal uffiċjali għolja tal-UE

Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal 
Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík



PE689.015v01-00 2/5 UA\1224698MT.docx

MT

B9-0152/2021

Proposta għal att tal-Unjoni dwar it-trasparenza tal-proċeduri ta' selezzjoni għal 
uffiċjali għolja tal-UE

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 16(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-
28 ta' Settembru 2005 li tadotta l-Istatut għall-Membri tal-Parlament Ewropew1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 47(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali hija 
dritt fundamentali; billi l-Parlament Ewropew huwa impenjat li jipproteġi d-data 
personali u li jirrispetta l-privatezza;

B. billi l-libertà tal-informazzjoni tinkludi l-libertà li wieħed jirċievi u jgħaddi l-
informazzjoni u l-ideat mingħajr indħil mill-awtoritajiet pubbliċi u irrispettivament mill-
fruntieri;

C. billi curriculum vitae tikkostitwixxi data personali fis-sens tal-Artikolu 3(1) tar-
Regolament (UE) 2018/1725;

D. billi jista' jiġi dedott mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2018/1725 dwar l-
ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni li 
l-pubblikazzjoni tal-curriculum vitae ta' kandidat għal pożizzjoni maniġerjali superjuri 
bħala uffiċjal tal-Unjoni responsabbli għat-twettiq ta' kompiti kruċjali fl-interess 
pubbliku jew fl-eżerċizzju ta' awtorità uffiċjali mogħtija lill-istituzzjoni, korp, uffiċċju 
jew aġenzija tal-Unjoni inkwistjoni (minn hawn 'il quddiem "kandidat" ) mhijiex 
permessa mingħajr il-kunsens espliċitu ta' dak il-kandidat;

E. billi t-trasparenza u l-iskrutinju demokratiku huma prinċipji fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u tal-Istati Membri tagħha; billi, fil-prinċipju, il-pubbliku għandu jkollu d-dritt 
ta' aċċess għall-informazzjoni dwar il-ħiliet meħtieġa tal-kandidat; billi l-aċċess limitat 
għall-informazzjoni meħtieġa dwar il-kandidat fil-każ tal-Membri tal-Parlament 
Ewropew u korpi oħra involuti fil-proċess ta' selezzjoni jnaqqas l-opportunità li 
titwettaq valutazzjoni xierqa u li tittieħed deċiżjoni infurmata; billi dan jista' joħloq 
ostaklu bla bżonn għat-tħejjija għas-selezzjoni tal-kandidat;

F. billi għandu jkun possibbli li tiġi żvelata informazzjoni dwar l-edukazzjoni u l-
esperjenza tax-xogħol tal-kandidati u dwar kwalunkwe xogħol li jkunu għamlu fis-

1 ĠU L 262, 7.10.2005, p. 1.
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servizz tal-pubbliku, inkluż f'pożizzjonijiet eletti, kif ukoll il-kwalifiki bażiċi tagħhom u 
l-għarfien ta' lingwi barranin (minn hawn 'il quddiem "curriculum vitae professjonali"), 
bl-esklużjoni tal-elementi kunfidenzjali, b'mod aktar speċifiku d-dettalji tal-indirizzi, in-
numri tat-telefon, id-dettalji tal-familja u d-data u l-post tat-twelid tal-kandidati; billi l-
iżvelar ta' informazzjoni dwar l-edukazzjoni u l-istorja tax-xogħol tal-kandidat ma 
jinvolvix l-esponiment pubbliku tal-kandidat sal-punt li jkun intrużiv;

G. billi curriculum vitae professjonali huwa element importanti fil-proċedura ta' selezzjoni 
sabiex tiġi vvalutata idoneità tal-kandidat propost; billi sabiex jiġu evalwati l-kandidati 
u jinstab il-bilanċ xieraq bejn l-objettivi pubbliċi u l-protezzjoni tal-interessi individwali 
tal-kandidati, huwa meħtieġ li jiġi żvelat ammont minimu ta' informazzjoni, bħal dik li 
tinsab f'curriculum vitae professjonali;

H. billi, f'xi każijiet, bħas-selezzjoni tal-President u d-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità 
Bankarja Ewropea, jew il-pożizzjonijiet ta' President u Viċi President fil-Bord Uniku ta' 
Riżoluzzjoni, il-curricula vitae professjonali tal-kandidati jkunu disponibbli biss għal 
ftit membri tal-Parlament Ewropew, ftit qabel ma tittieħed id-deċiżjoni; billi, barra minn 
hekk, dan isir biss fuq talba u wara li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni solenni bil-miktub;

I. billi l-kandidati għal uffiċċji pubbliċi kruċjali għandhom juru livell ogħla ta' tolleranza 
lejn il-pubbliċità, li, madankollu, għandu jitqies fuq naħa waħda tal-miżien, waqt li fuq 
in-naħa l-oħra għandu jitqies l-impatt potenzjalment dannuż fuq il-privatezza tal-
kandidat;

J. billi sabiex ikun jista' jsir l-iskrutinju pubbliku demokratiku xieraq tal-kandidati, huwa 
essenzjali li tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' curriculum vitae professjonali għall-pubbliku 
ġenerali;

K. billi l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem ripetutament tat sentenzi li juru biċ-ċar li 
huwa importanti li jiġi applikat skrutinju strett skont il-libertà tal-espressjoni, l-opinjoni 
u l-informazzjoni, filwaqt li tirrikonoxxi l-importanza tat-trasparenza fi kwistjonijiet ta' 
interess pubbliku2;

1. Jitlob lill-Kummissjoni tressaq, sa [……], abbażi tal-Artikolu 16(2) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, proposta li temenda r-Regolament (UE) 2018/1725 
dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-
istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali 
data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE;

2. Jemmen li tali proposta għandha testendi l-lista ta' motivi legali għall-ipproċessar legali 
tad-data personali biex tinkludi informazzjoni inkluża fil-curriculum vitae professjonali 
sħiħ ta' kandidat;

3. Jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi fil-proposta lista ta' pożizzjonijiet jew kategoriji ta' 
pożizzjonijiet li għalihom il-curriculum vitae ta' kandidat irid jiġi ppubblikat, u huwa 
tal-fehma li din il-lista għandha tiġi emendata mill-Kummissjoni permezz ta' atti 

2 Pereżempju s-sentenza fil-kawża tas-Centre for Democracy and the Rule of Law v. l-Ukrajna (Applikazzjoni 
Nru 10090/16) tas-26 ta' Lulju 2020 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]} 
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delegati;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fil-proċedura ta' selezzjoni, il-curriculum vitae (CV) huwa element importanti għall-
valutazzjoni tal-idoneità tal-kandidat propost. Huwa leġittimu li l-pubbliku ġenerali jkollu l-
opportunità li jagħmel sorveljanza u superviżjoni l-idoneità tal-kandidati għall-pożizzjonijiet 
eżekuttivi superjuri tal-Unjoni. 

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2018/1725, il-curriculum vitae ta' 
kandidat mhix disponibbli għall-pubbliku sakemm ma jaqbilx li tiġi ppubblikata. Il-curricula 
vitae jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew biss ladarba jkunu 
ffirmaw dikjarazzjoni solenni.

Il-proċeduri ta' selezzjoni għal pożizzjonijiet eżekuttivi fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 
għandhom ikunu trasparenti. Mingħajr ma jiġu żvelati dettalji privati, il-curricula vitae tal-
kandidati għandhom ikunu disponibbli b'mod pubbliku għall-membri interessati tal-pubbliku. 

Bl-estensjoni tal-lista ta' motivi legali għall-ipproċessar legali tad-data personali biex tinkludi 
informazzjoni inkluża f'curriculum vitae professjonali, il-curricula vitae tal-kandidati 
għandhom ikunu disponibbli liberament bil-għan li tiġi promossa t-trasparenza tal-proċeduri 
ta' selezzjoni.


