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B9-0152/2021

Návrh aktu Únie o transparentnosti výberových konaní na pozície vysokopostavených 
úradníkov EÚ

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 16 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 5 rozhodnutia Európskeho parlamentu z 28. septembra 2005, 
ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu1,

– so zreteľom na článok 11 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na článok 47 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi 
základné práva; keďže Európsky parlament sa zaviazal chrániť osobné údaje a 
rešpektovať súkromie;

B. keďže sloboda informácií zahŕňa slobodu prijímať a odovzdávať informácie a 
myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice;

C. keďže životopis predstavuje osobné údaje v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
2018/1725;

D. keďže z ustanovení nariadenia (EÚ) 2018/1725 o spracúvaní osobných údajov 
inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie možno vyvodiť, že životopis 
uchádzača o vysokú riadiacu funkciu ako úradníka Únie zodpovedného za vykonávanie 
kľúčových úloh vo verejnom záujme alebo úloh verejnej moci zverenej príslušnej 
inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre Únie (ďalej len „uchádzač“) nie je možné 
zverejniť bez výslovného súhlasu tohto uchádzača;

E. keďže transparentnosť a demokratická kontrola sú základnými zásadami Európskej únie 
a jej členských štátov; keďže verejnosť by v zásade mala mať právo na prístup k 
informáciám o požadovaných zručnostiach uchádzača; keďže obmedzený prístup 
poslancov Európskeho parlamentu a iných orgánov zapojených do výberového konania 
k potrebným informáciám o uchádzačovi znižuje možnosť riadneho posúdenia a prijatia 
informovaného rozhodnutia; keďže to môže znamenať zbytočnú prekážku pri príprave 
na výber uchádzača;

F. keďže by malo byť možné zverejniť informácie týkajúce sa vzdelania uchádzača, jeho 
pracovných skúseností a akejkoľvek predchádzajúcej práce v službách verejnosti, a to aj 
vo volených funkciách, ako aj informácie o jeho základných kvalifikáciách a 
znalostiach cudzích jazykov (ďalej len „profesijný životopis“) s výnimkou dôverných 
informácií, konkrétne údajov o adrese, telefónnych číslach, rodine a dátume a mieste 

1 Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2005, s. 1.
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narodenia uchádzača; keďže zverejnenie informácií o vzdelaní a predchádzajúcej práci 
uchádzača nemá za následok verejné odhalenie jeho informácií, ktoré by mohlo 
predstavovať zásah do súkromia;

G. keďže profesijný životopis je dôležitým prvkom výberového konania pri posudzovaní 
vhodnosti navrhovaného uchádzača; keďže s cieľom vyhodnotiť uchádzačov a nájsť 
primeranú rovnováhu medzi verejnými cieľmi a ochranou individuálnych záujmov 
uchádzačov je potrebné zverejniť minimálne množstvo informácií, ako sú informácie 
uvedené v profesijnom životopise;

H. keďže v niektorých prípadoch, napríklad pri výbere predsedu a výkonného riaditeľa 
Európskeho orgánu pre bankovníctvo alebo predsedu a podpredsedu Jednotnej rady pre 
riešenie krízových situácií sú profesijné životopisy uchádzačov k dispozícii len 
niekoľkým poslancom Európskeho parlamentu krátko pred prijatím rozhodnutia; keďže 
tieto informácie sa navyše poskytujú len na požiadanie a po predložení písomného 
čestného vyhlásenia;

I. keďže uchádzači o kľúčové verejné funkcie by mali preukazovať vyššiu mieru 
tolerancie pri zverejňovaní informácií, ktorú však treba posudzovať vo vzťahu s 
potenciálne škodlivým dosahom na ich súkromie;

J. keďže nato, aby sa umožnila riadna demokratická verejná kontrola uchádzačov, je 
nevyhnutné zabezpečiť dostupnosť profesijného životopisu pre širokú verejnosť;

K. keďže Európsky súd pre ľudské práva opakovane vyniesol rozsudky, ktoré jasne 
ukazujú, že je dôležité uplatňovať prísnu kontrolu v súlade so slobodou prejavu, 
presvedčenia a informácií, pričom uznal význam transparentnosti vo veciach verejného 
záujmu2;

1. žiada Komisiu, aby na základe článku 16 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
predložila do [......] návrh na zmenu nariadenia (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a 
o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie 
č. 1247/2002/ES;

2. domnieva sa, že takýto návrh by mal rozšíriť zoznam právnych dôvodov zákonného 
spracúvania osobných údajov tak, aby zahŕňal informácie obsiahnuté v úplnom 
profesijnom životopise uchádzača;

3. žiada Komisiu, aby v návrhu stanovila zoznam pracovných miest alebo kategórií 
pracovných miest, pri ktorých sa musí zverejniť životopis uchádzača, a zastáva názor, 
že Komisia by mala tento zoznam zmeniť delegovanými aktmi;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam a 
parlamentom členských štátov.

2 Napr. rozsudok vo veci Centre for Democracy and the Rule of Law/Ukrajina (žiadosť č. 10090/16) z 26. júla 
2020 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]}. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Životopis je dôležitým prvkom výberového konania pri posudzovaní vhodnosti navrhovaného 
uchádzača. Široká verejnosť by mala oprávnene mať možnosť dohliadať na vhodnosť 
uchádzačov na najvyššie výkonné pozície Únie. 

V súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2018/1725 životopisy uchádzačov nie sú verejne 
dostupné, pokiaľ uchádzači nesúhlasia s ich zverejnením. Ich životopisy sa poslancom 
Európskeho parlamentu sprístupňujú až po podpísaní čestného vyhlásenia.

Výberové konania na obsadenie výkonných pozícií v inštitúciách a orgánoch Únie by mali byť 
transparentné. Životopisy uchádzačov by mali byť prístupné verejnosti bez toho, aby boli 
zverejnené súkromné údaje. 

Rozšírením zoznamu právnych dôvodov zákonného spracúvania osobných údajov o 
informácie uvedené v profesijnom životopise by sa životopisy uchádzačov mali stať voľne 
dostupnými, čím by sa podporila transparentnosť výberových konaní.


