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B9-0152/2021

Predlog za akt Unije o preglednosti postopkov izbora visokih uradnikov EU

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 16(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 5 Sklepa Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2005 o 
sprejetju statuta poslancev Evropskega parlamenta1,

– ob upoštevanju člena 11 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 47(2) Poslovnika,

A. ker je varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov temeljna pravica; ker je 
Evropski parlament zavezan varstvu osebnih podatkov in spoštovanju zasebnosti;

B. ker svoboda obveščanja obsega tudi svobodo prejemanja in širjenja informacij in idej 
brez vmešavanja javnih organov in ne glede na meje;

C. ker je življenjepis osebni podatek v smislu člena 3(1) Uredbe (EU) 2018/1725;

D. ker iz določb Uredbe (EU) 2018/1725 o obdelavi osebnih podatkov v institucijah, 
organih, uradih in agencijah izhaja, da brez izrecnega soglasja ni dovoljena objava 
življenjepisa kandidata za najvišji vodstveni položaj uradnika Unije, odgovornega za 
izvajanje ključnih nalog v javnem interesu ali javne oblasti, ki je bila na institucijo, 
organ, urad ali agencijo Unije prenesena (v nadaljnjem besedilu: kandidat);

E. ker sta preglednost in demokratični nadzor temeljni načeli Evropske unije in njenih 
držav članic; ker bi morala imeti javnost načeloma pravico dostopati do informacij o 
potrebnem znanju in spretnostih kandidata; ker se z omejenim dostopom do potrebnih 
informacij o kandidatu za poslance Evropskega parlamenta in druge organe, ki 
sodelujejo v izbirnem postopku, zmanjšuje tudi možnost za ustrezno oceno in odločitev 
na podlagi informacij; ker to lahko po nepotrebnem ovira priprave na izbiro kandidata;

F. ker bi morala obstajati možnost razkritja informacij o kandidatovi izobrazbi, delovnih 
izkušnjah in preteklem delu v javnih službah, vključno s položaji, na katere je bil 
izvoljen, ter o njegovih osnovnih kvalifikacijah in znanju tujih jezikov (v nadaljnjem 
besedilu: poklicni življenjepis), iz česar bi bilo treba izključiti zaupne elemente, 
natančneje podatke o prebivališču, telefonskih številkah, družini ter datumu in kraju 
rojstva; ker razkritje informacij o kandidatovi izobrazbi in delovnih izkušnjah še ne 
pomeni vsiljivega javnega izpostavljanja;

G. ker je poklicni življenjepis pomemben element izbirnega postopka, na podlagi katerega 
se oceni primernost predlaganega kandidata; ker je treba za njegovo oceno ter zaradi 

1 UL L 262, 7.10.2005, str. 1.
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ustreznega ravnovesja med javnimi cilji in zaščito individualnih interesov razkriti 
minimalno količino podatkov, kot so vsebovani v poklicnem življenjepisu;

H. ker je poklicni življenjepis kandidatov v nekaterih primerih, kot sta izbor predsednika in 
izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa ali položaj predsednika in 
podpredsednika v Enotnem odboru za reševanje, tik pred dokončno odločitvijo na voljo 
samo nekaterim poslancem Evropskega parlamenta; ker morajo ti pred tem vložiti še 
zahtevo in pisno častno izjavo;

I. ker bi morali kandidati za ključne javne funkcije kazati več strpnosti do obveščanja 
javnosti, vendar bi bilo treba vedno pretehtati, ali bi to lahko škodovalo kandidatovi 
zasebnosti;

J. ker je treba za pravilen demokratični javni nadzor kandidata omogočiti širši javnosti 
dostop do njegovega poklicnega življenjepisa;

K. ker je Evropsko sodišče za človekove pravice večkrat izreklo sodbe, ki jasno kažejo, da 
je potreben strog nadzor v skladu s svobodo izražanja, mnenja in obveščanja, hkrati pa 
priznava, da morajo biti zadeve v javnem interesu pregledne2;

1. poziva Komisijo, naj do [……] na podlagi člena 16(2) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije predstavi predlog spremembe Uredbe (EU) 2018/1725 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o 
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001in Sklepa št. 
1247/2002/ES];

2. meni, da bi morala s tem predlogom razširiti seznam pravnih podlag za zakonito 
obdelavo osebnih podatkov in vanj vključiti informacije iz kandidatovega polnega 
poklicnega življenjepisa;

3. poziva Komisijo, naj v predlogu določi seznam delovnih mest ali kategorij delovnih 
mest, za katere je treba življenjepis kandidatov objaviti, in meni, da bi morala Komisija 
ta seznam spreminjati z delegiranimi akti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam in 
parlamentom držav članic.

2 Glej sodbo v zadevi Centre for Democracy and the Rule of Law proti Ukrajini (št. vloge 10090/16) z dne 26. 
julija 2020 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]} 
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OBRAZLOŽITEV

Poklicni življenjepis je pomemben element izbirnega postopka za oceno primernosti 
predlaganega kandidata. Širša javnost bi morala imeti možnost preverjati in nadzirati 
primernost kandidatov za najvišje vodstvene položaje v Uniji. 

V skladu z določbami Uredbe (EU) 2018/1725 življenjepisi kandidatov niso javno dostopni, 
razen če sami strinjajo z njihovo objavo. Poslancem Evropskega parlamenta pa so na voljo šele, 
ko podpišejo častno izjavo.

Izbirni postopki za vodstvene položajev v institucijah in organih Unije bi morali biti pregledni. 
Življenjepisi kandidatov bi morali biti javno dostopni zainteresiranim občanom, ne da bi pri 
tem razkrivali zasebne podatke. 

Z razširitvijo seznama pravnih podlag za zakonito obdelavo osebnih podatkov na informacije 
iz poklicnega življenjepisa, bi morali biti življenjepisi kandidatov prosto dostopni, da bi tako 
spodbujali preglednost izbirnih postopkov.


