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B9-0152/2020

Förslag till unionsrättsakt om transparensen i urvalsförfarandena för högre 
EU-tjänstemän

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 16.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 5 i Europaparlamentets beslut av den 28 september 2005 om 
antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga1,

– med beaktande av artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av artikel 47.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Skyddet av fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande 
rättighet. Europaparlamentet har åtagit sig att skydda personuppgifter och respektera 
den personliga integriteten.

B. Informationsfrihet inbegriper friheten att ta emot och sprida information och tankar utan 
offentliga myndigheters inblandning och oberoende av gränser.

C. En meritförteckning utgör personuppgifter i den mening som avses i artikel 3.1 i 
förordning (EU) 2018/1725.

D. Det framgår av bestämmelserna i förordning (EU) 2018/1725 om behandling av 
personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer att det inte är 
tillåtet att offentliggöra meritförteckningen för en sökande till en tjänst på högsta 
ledningsnivå som EU-tjänsteman med ansvar för att utföra viktiga uppgifter av allmänt 
intresse eller som ett led i unionsinstitutionens eller unionsorganets myndighetsutövning 
(sökanden) utan den sökandes uttryckliga samtycke.

E. Transparens och demokratisk kontroll är grundläggande principer för Europeiska 
unionen och dess medlemsstater. Allmänheten bör i princip ha rätt att få tillgång till 
uppgifter om den sökandes nödvändiga färdigheter. Begränsad tillgång till nödvändiga 
uppgifter om den sökande för ledamöter av Europaparlamentet och andra organ som 
deltar i urvalsförfarandet minskar möjligheten att göra en ordentlig bedömning och 
komma fram till ett välgrundat beslut. Detta kan skapa ett onödigt hinder för 
förberedelserna inför urvalet av sökande.

F. Det bör vara möjligt att lämna ut uppgifter om en sökandes utbildning, 
arbetslivserfarenhet och tidigare arbete som utförts i allmänhetens tjänst, även på valda 
befattningar, samt om de sökandes grundläggande kvalifikationer och kunskaper i 
främmande språk (yrkesmässiga meritförteckningar), med undantag för konfidentiella 

1 EUT L 262, 7.10.2005, s. 1.
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uppgifter, närmare bestämt uppgifter om den sökandes adresser, telefonnummer, 
familjeuppgifter samt födelsedatum och födelseort. Offentliggörandet av uppgifter om 
den sökandes utbildning och arbetslivserfarenhet innebär inte att den sökande exponeras 
för allmänheten i en sådan grad att det blir integritetskränkande.

G. En yrkesmässig meritförteckning är en viktig del av urvalsförfarandet för att bedöma 
den föreslagna sökandes lämplighet. För att bedöma de sökande och uppnå en lämplig 
balans mellan de offentliga målen och skyddet av de sökandes individuella intressen är 
det nödvändigt att lämna ut ett minimum av uppgifter, såsom de som anges i en 
yrkesmässig meritförteckning.

H. I vissa fall, såsom vid valet av ordförande och verkställande direktör för Europeiska 
bankmyndigheten eller ordförande och vice ordförande i den gemensamma 
resolutionsnämnden, är de sökandes yrkesmässiga meritförteckningar inte tillgängliga 
förrän strax innan beslutet fattas. De görs dessutom tillgängliga endast på begäran och 
efter en skriftlig högtidlig försäkran.

I. Sökande till viktiga offentliga befattningar bör vara mer toleranta när det gäller 
offentliggörande av uppgifter, vilket dock bör vägas mot de potentiellt skadliga 
konsekvenserna för den sökandes integritet.

J. För att möjliggöra en ordentlig demokratisk offentlig granskning av de sökande är det 
viktigt att se till att allmänheten har tillgång till en yrkesmässig meritförteckning.

K. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har vid upprepade tillfällen 
meddelat domar som tydligt visar att det är viktigt att tillämpa strikt kontroll i enlighet 
med yttrande-, åsikts- och informationsfriheten, samtidigt som den erkänner vikten av 
transparens i frågor av allmänt intresse2.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast den [...] på grundval av artikel 
16.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt lägga fram ett förslag till ändring 
av förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer 
och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 
45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

2. Europaparlamentet anser att ett sådant förslag bör utvidga förteckningen över rättsliga 
grunder för laglig behandling av personuppgifter till att omfatta uppgifter i en sökandes 
fullständiga yrkesmässiga meritförteckning.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i förslaget upprätta en förteckning över 
tjänster eller kategorier av tjänster för vilka en sökandes meritförteckning måste 
offentliggöras, och anser att denna förteckning bör ändras av kommissionen genom 
delegerade akter.

2 T.ex. domen i målet Centre for Democracy and the Rule of Law mot Ukraina (ansökan nr 10090/16) av den 
26 juli 2020 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]} 
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4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen och rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Meritförteckningen är en viktig del av urvalsförfarandet för att bedöma den föreslagna 
sökandes lämplighet. Det är legitimt att allmänheten har möjlighet att utöva tillsyn över och 
övervaka de sökandes lämplighet för unionens högsta chefsbefattningar. 

I enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2018/1725 är en sökandes meritförteckning 
inte tillgänglig för allmänheten om den sökande inte samtycker till att den offentliggörs. 
Meritförteckningar görs tillgängliga för Europaparlamentets ledamöter först när de har 
undertecknat en högtidlig försäkran.

Urvalsförfarandena för chefsbefattningar inom unionens institutioner och organ bör vara 
transparenta. De sökandes meritförteckningar bör, utan att lämna ut privata uppgifter, vara 
tillgängliga för allmänheten. 

Genom att förteckningen över rättsliga grunder för laglig behandling av personuppgifter 
utvidgas till att omfatta uppgifter i en yrkesmässig meritförteckning bör de sökandes 
meritförteckningar göras fritt tillgängliga i syfte att främja transparensen i samband med 
urvalsförfarandena.


