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B9-0152/2021

Proposta de ato da União sobre a transparência dos processos de seleção de altos 
funcionários da UE

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 225.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 16.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 5.º da Decisão do Parlamento Europeu, de 28 de setembro de 
2005, que aprova o Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu1,

– Tendo em conta o artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 47.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que a proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento de 
dados pessoais é um direito fundamental; que o Parlamento Europeu está empenhado 
em proteger os dados pessoais e respeitar a privacidade;

B. Considerando que a liberdade de informação inclui a liberdade de receber e transmitir 
informações e ideias sem interferência das autoridades públicas e independentemente 
das fronteiras;

C. Considerando que um curriculum vitae constitui um dado pessoal na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 2018/1725;

D. Considerando que se pode deduzir das disposições do Regulamento (UE) 2018/1725 
relativas ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, pelos órgãos e pelos 
organismos da União que a publicação do curriculum vitae de um candidato a um alto 
cargo de direção como funcionário da União responsável pela execução de tarefas 
cruciais de interesse público ou de exercício da autoridade pública de que está investida 
a instituição, o órgão, ou o organismo da União em causa (a seguir designado por  o 
«candidato») não é permitida sem o consentimento explícito do candidato em causa;

E. Considerando que a transparência e o controlo democrático são princípios fundamentais 
da União Europeia e dos seus Estados-Membros; que o público deve, em princípio, ter o 
direito de aceder às informações sobre as competências necessárias do candidato; que  
um acesso limitado dos deputados ao Parlamento Europeu e de outros organismos 
envolvidos no processo de seleção às informações necessárias sobre o candidato reduz 
as possibilidades de realizar uma avaliação adequada e chegar a uma decisão informada; 
que tal pode criar um obstáculo desnecessário aos preparativos para a seleção do 
candidato;

F. Considerando que deve ser possível divulgar informações relativas aos estudos 

1 JO L 262 de 7.10.2005, p. 1.
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efetuados pelo candidato, à sua experiência profissional e ao seu historial respeitante a 
qualquer trabalho realizado ao serviço do público, incluindo em cargos eletivos, bem 
como às suas qualificações e aos seus conhecimentos básicos de línguas estrangeiras (a 
seguir designados por «curriculum vitae profissional»), com exclusão dos elementos 
confidenciais, mais especificamente os endereços, números de telefone, dados relativos 
à família, bem como a data e o local de nascimento; que a divulgação de informações 
sobre os estudos e o historial de trabalho do candidato não implica a sua exposição 
pública ao ponto de se tornar intrusiva;

G. Considerando que um curriculum vitae profissional é um elemento importante do 
processo de seleção, a fim de avaliar a adequação do candidato proposto; que, a fim de 
avaliar os candidatos e encontrar um equilíbrio adequado entre os objetivos públicos e a 
proteção dos interesses individuais dos candidatos, é necessário divulgar um mínimo de 
informações, como as contidas num curriculum vitae profissional;

H. Considerando que, em alguns casos, como a seleção do presidente e do diretor 
executivo da Autoridade Bancária Europeia, ou os cargos de presidente e vice-
presidente do Conselho Único de Resolução, os curricula vitae profissionais dos 
candidatos só são disponibilizados a alguns deputados do Parlamento Europeu pouco 
antes da tomada da decisão; que, além disso, tal só é feito mediante pedido e após 
apresentação de uma declaração solene por escrito;

I. Considerando que os candidatos a cargos públicos cruciais devem demonstrar um maior 
grau de tolerância em matéria de publicidade, a qual, no entanto, deve ser ponderada em 
função do impacto potencialmente nocivo na privacidade do candidato;

J. Considerando que, a fim de permitir um controlo público democrático e adequado dos 
candidatos, é essencial garantir a disponibilidade de um curriculum vitae profissional 
para o público em geral;

K. Considerando que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem proferiu reiteradamente 
acórdãos que demonstram claramente a importância de aplicar um controlo rigoroso, em 
conformidade com a liberdade de expressão, de opinião e de informação, reconhecendo 
simultaneamente a importância da transparência em questões de interesse público2;

1. Solicita à Comissão que apresente, até [……], com base no artigo 16.º, n.º 2, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, uma proposta de alteração do Regulamento 
(UE) 2018/1725 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos 
órgãos e organismos da União e à livre circulação desses dados, e que revoga o 
Regulamento (CE) n.° 45/2001 e a Decisão n.° 1247/2002/CE;

2. Considera que essa proposta deve alargar a lista de fundamentos jurídicos para o 
tratamento lícito de dados pessoais de modo a incluir informações incluídas no 
curriculum vitae profissional completo de um candidato;

3. Solicita à Comissão que estabeleça na proposta uma lista de lugares ou categorias de 

2 Por exemplo, o acórdão no processo Centro para a Democracia e o Estado de Direito/Ucrânia (Requerimento 
n.º 10090/16) de 26 de julho de 2020 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]} 
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lugares para os quais tem de ser publicado o curriculum vitae de um candidato, e 
considera que essa lista deve ser alterada pela Comissão através de atos delegados;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O curriculum vitae (CV) é um elemento importante do processo de seleção para avaliar a 
adequação do candidato proposto. É legítimo que o público em geral tenha a possibilidade de 
supervisionar e fiscalizar a adequação dos candidatos aos altos cargos executivos da União. 

Em conformidade com o disposto no Regulamento (UE) 2018/1725, os CV dos candidatos não 
estão disponíveis ao público, a menos que aqueles concordem com a sua publicação. Os CV só 
são disponibilizados aos deputados ao Parlamento Europeu depois de estes terem assinado uma 
declaração solene.

Os processos de seleção para cargos executivos nas instituições e organismos da União devem 
ser transparentes. Sem divulgar dados privados, os CV dos candidatos devem ser colocados à 
disposição do público interessado. 

Mediante o alargamento da lista de fundamentos jurídicos para o tratamento lícito de dados 
pessoais às informações incluídas num CV profissional, os CV dos candidatos devem ser 
disponibilizados gratuitamente com o objetivo de promover a transparência dos processos de 
seleção.


