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B9-0152/2020

Voorstel voor een besluit van de Unie over de transparantie van selectieprocedures voor 
hooggeplaatste EU-ambtenaren

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 16, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 5 van het Besluit van het Europees Parlement van 28 september 2005 
houdende aanneming van het Statuut van de leden van het Europees Parlement1,

– gezien artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien artikel 47, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van 
persoonsgegevens een grondrecht is; overwegende dat het Europees Parlement zeer veel 
waarde hecht aan de bescherming van persoonsgegevens en de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer;

B. overwegende dat de vrijheid van informatie de vrijheid omvat om inlichtingen of 
denkbeelden te ontvangen of door te geven, zonder inmenging van het openbaar gezag 
en ongeacht grenzen;

C. overwegende dat een curriculum vitae gegevens bevat die aangemerkt moeten worden 
als persoonsgegevens in de zin van artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725;

D. overwegende dat uit de bepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de 
Unie kan worden afgeleid dat publicatie van het curriculum vitae van een kandidaat 
voor een hogere leidinggevende functie als ambtenaar van de Unie, belast met de 
uitvoering van een belangrijke taak van algemeen belang of in het kader van de 
uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling, het orgaan of de instantie van 
de Unie in kwestie is verleend (hierna “kandidaat” genoemd), niet toegestaan is zonder 
dat de betreffende kandidaat daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven;

E. overwegende dat transparantie en democratische controle kernbeginselen van de 
Europese Unie en haar lidstaten zijn; overwegende dat het publiek in beginsel recht 
moet hebben op toegang tot informatie over de relevante vaardigheden van de 
kandidaat; overwegende dat het voor de leden van het Europees Parlement en andere bij 
de selectieprocedure betrokken organen vanwege de beperkte toegang tot noodzakelijke 
informatie over de kandidaat moeilijk is om een behoorlijke beoordeling uit te voeren 
en tot een weloverwogen besluit te komen; overwegende dat dit bij de voorbereidingen 
voor de selectie van de kandidaat een onnodige belemmering kan vormen;

1 PB L 262 van 7.10.2005, blz. 1.
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F. overwegende dat het mogelijk moet zijn om informatie bekend te maken over de 
opleiding en de werkervaring van de kandidaat en de werkzaamheden die de kandidaat 
heeft verricht in het openbaar belang, waaronder in verkozen functies, en over zijn/haar 
basisvaardigheden en talenkennis (hierna “professioneel curriculum vitae” genoemd), 
uitgezonderd vertrouwelijke elementen, meer bepaald adresgegevens, telefoonnummers 
of gegevens over de gezinssituatie van de kandidaat of zijn/haar datum en plaats van 
geboorte; overwegende dat de openbaarmaking van informatie over de opleiding en 
loopbaan van de kandidaat er niet toe leidt dat er over de kandidaat zoveel informatie 
wordt prijsgegeven dat dit als te ingrijpend zou moeten worden beschouwd;

G. overwegende dat een professioneel curriculum vitae een belangrijk element is in de 
selectieprocedure, omdat aan de hand daarvan de geschiktheid van de voorgestelde 
kandidaat kan worden beoordeeld; overwegende dat het voor de beoordeling van de 
kandidaten en voor het vinden van een juist evenwicht tussen de publieke doelstellingen 
en de bescherming van de individuele belangen van de kandidaten noodzakelijk is dat er 
een minimumhoeveelheid informatie openbaar wordt gemaakt, zoals de informatie die 
is opgenomen in een professioneel curriculum vitae;

H. overwegende dat in sommige gevallen, zoals bij de selectie van de voorzitter en de 
uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit of de voorzitter en de 
vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, de professionele curricula 
vitae van de kandidaten slechts ter beschikking worden gesteld aan enkele leden van het 
Europees Parlement en slechts kort voordat het besluit wordt genomen; overwegende 
dat dit bovendien alleen gebeurt op verzoek en na indiening van een plechtige 
verklaring in schriftelijke vorm;

I. overwegende dat kandidaten voor belangrijke openbare ambten een grotere bereidheid 
aan de dag zouden moeten leggen om gegevens openbaar te maken, waarbij echter altijd 
een afweging gemaakt moet worden met eventuele schadelijke gevolgen voor de 
privacy van de kandidaat;

J. overwegende dat het, om het publiek in staat te stellen democratisch toezicht uit te 
oefenen, van belang is dat professionele curricula vitae ook beschikbaar worden gesteld 
aan het brede publiek;

K. overwegende dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens diverse arresten heeft 
gewezen waaruit duidelijk blijkt dat streng toezicht uitgeoefend moet worden in 
overeenstemming met de vrijheid van meningsuiting, mening en informatie, waarbij het 
belang van transparantie inzake kwesties van openbaar belang wordt erkend2;

1. verzoekt de Commissie om uiterlijk op [……] op grond van artikel 16, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie een voorstel in te dienen tot 
wijziging van Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 1247/2002/EG;

2 Zie het arrest in de zaak van het Centrum voor democratie en de rechtsstaat tegen Oekraïne (verzoekschrift nr. 
10090/16) van 26 juli 2020  https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]} 
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2. is van mening dat een dergelijk voorstel ertoe moet strekken de lijst van rechtsgronden 
voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens aldus uit te breiden dat ook de 
gegevens die zijn opgenomen in het professionele curriculum vitae van een kandidaat 
rechtmatig verwerkt kunnen worden;

3. verzoekt de Commissie om in het voorstel een lijst op te nemen van ambten of 
categorieën van ambten waarbij het curriculum vitae van een kandidaat openbaar 
gemaakt moet worden en is van mening dat deze lijst door de Commissie bijgewerkt 
moet worden door middel van gedelegeerde handelingen;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en aan de 
Raad, alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Het curriculum vitae (cv) is een belangrijk element in de selectieprocedure, aan de hand 
waarvan de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat kan worden beoordeeld. Het is 
gerechtvaardigd dat het grote publiek de mogelijkheid krijgt zich een beeld te vormen van de 
geschiktheid van kandidaten voor de hoogste leidinggevende functies binnen de Unie. 

Op grond van de bepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 zijn cv’s van kandidaten niet 
openbaar, tenzij de betreffende kandidaat toestemming heeft gegeven voor openbaarmaking 
van zijn/haar cv. Cv’s worden pas ter beschikking gesteld aan de leden van het Europees 
Parlement als zij een plechtige verklaring hebben ondertekend.

De selectieprocedures voor leidinggevende functies binnen de instellingen en organen van de 
Unie moeten transparant zijn. De cv’s van kandidaten voor dergelijke functies, uitgezonderd de 
privégegevens daarin, moeten toegankelijk zijn voor geïnteresseerde burgers. 

Uitbreiding van de lijst van rechtsgronden voor de rechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens, in die zin dat ook gegevens die vermeld zijn in een professioneel cv 
rechtmatig verwerkt kunnen worden, moet ertoe leiden dat de cv’s van de kandidaten vrij 
beschikbaar zijn, waarmee de transparantie van selectieprocedures gediend is.


