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Πρόταση ψηφίσματος
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων ή 
οργανισμών της Ένωσης υποχρεούνται να 
καταθέτουν ως μάρτυρες, εάν τους το 
ζητήσει ο Διαμεσολαβητής, σχετικά με 
περιστατικά που αφορούν εν εξελίξει 
έρευνα του Διαμεσολαβητή. Καταθέτουν 
εξ ονόματος του θεσμικού ή άλλου 
οργάνου ή οργανισμού όπου ανήκουν. 
Παραμένουν δεσμευμένοι από τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τους 
αντίστοιχους κανονισμούς περί 
υπηρεσιακής καταστάσεως των 
υπαλλήλων.

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων ή 
οργανισμών της Ένωσης υποχρεούνται να 
καταθέτουν ως μάρτυρες, εάν τους το 
ζητήσει ο Διαμεσολαβητής, σχετικά με 
περιστατικά που αφορούν εν εξελίξει 
έρευνα του Διαμεσολαβητή. Καταθέτουν 
εξ ονόματος του θεσμικού ή άλλου 
οργάνου ή οργανισμού όπου ανήκουν. 
Παραμένουν δεσμευμένοι από τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τους 
αντίστοιχους κανονισμούς περί 
υπηρεσιακής καταστάσεως των 
υπαλλήλων. Στις περιπτώσεις που 
δεσμεύονται από το επαγγελματικό 
απόρρητο, τούτο δεν θεωρείται ότι 
συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 
καταγγελίες ή έρευνες για παρενόχληση ή 
κακοδιοίκηση.
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – άρθρο 3 – παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Στο μέτρο που το επιτρέπει το 
εθνικό τους δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών διαβιβάζουν στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, μετά από αίτησή του ή με 
δική τους πρωτοβουλία, κάθε πληροφορία 
ή έγγραφο που ενδέχεται να συμβάλει στη 
διαλεύκανση περιπτώσεων κακοδιοίκησης 
από θεσμικά και λοιπά όργανα ή 
οργανισμούς της Ένωσης. Όταν οι 
πληροφορίες αυτές καλύπτονται είτε από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις περί 
χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών 
είτε από οιαδήποτε άλλη διάταξη εμποδίζει 
την κοινοποίησή τους, το οικείο κράτος 
μέλος μπορεί να επιτρέψει στον 
Διαμεσολαβητή να έχει πρόσβαση στις εν 
λόγω πληροφορίες ή τα σχετικά έγγραφα, 
με την προϋπόθεση να δεσμευτεί ο 
Διαμεσολαβητής ότι θα τα χειριστεί με τη 
συμφωνία της οικείας αρμόδιας αρχής. Σε 
κάθε περίπτωση παρέχεται περιγραφή του 
εγγράφου.

4. Στο μέτρο που το επιτρέπει το 
εθνικό τους δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών διαβιβάζουν στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, μετά από αίτησή του ή με 
δική τους πρωτοβουλία, κάθε πληροφορία 
ή έγγραφο που ενδέχεται να συμβάλει στη 
διαλεύκανση περιπτώσεων κακοδιοίκησης 
από θεσμικά και λοιπά όργανα ή 
οργανισμούς της Ένωσης. Όταν οι 
πληροφορίες αυτές καλύπτονται είτε από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις περί 
χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών 
είτε από οιαδήποτε άλλη διάταξη εμποδίζει 
την κοινοποίησή τους, το οικείο κράτος 
μέλος μπορεί να επιτρέψει στον 
Διαμεσολαβητή να έχει πρόσβαση στις εν 
λόγω πληροφορίες ή τα σχετικά έγγραφα, 
με την προϋπόθεση να δεσμευτεί ο 
Διαμεσολαβητής ότι θα τα χειριστεί με τη 
συμφωνία της οικείας αρμόδιας αρχής. Σε 
κάθε περίπτωση παρέχεται λεπτομερής 
περιγραφή του εγγράφου και αιτιολόγηση 
για τη μη διαβίβασή του.
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Παράρτημα – άρθρο 3 – παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Όταν, κατόπιν έρευνας, 
διαπιστώνονται κρούσματα 
κακοδιοίκησης, ο Διαμεσολαβητής τα 
θέτει υπόψη του σχετικού θεσμικού ή 
λοιπού οργάνου ή οργανισμού, 
υποβάλλοντας, αν είναι σκόπιμο, 
συστάσεις. Το σχετικό θεσμικό ή λοιπό 
όργανο ή οργανισμός του αποστέλλει 
λεπτομερή γνώμη εντός προθεσμίας τριών 
μηνών. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί, 
κατόπιν αίτησης του οικείου θεσμικού ή 
λοιπού οργάνου ή οργανισμού, να 
προβλέψει την παράταση της προθεσμίας 
κατά δύο μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Εάν το 
οικείο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή 
οργανισμός δεν έχει εκδώσει απόφαση 
εντός τριών μηνών ή εντός της 
παραταθείσας προθεσμίας, ο 
Διαμεσολαβητής μπορεί να περατώσει την 
έρευνα χωρίς γνώμη.

6. Όταν, κατόπιν έρευνας, 
διαπιστώνονται κρούσματα 
κακοδιοίκησης, ο Διαμεσολαβητής τα 
θέτει υπόψη του σχετικού θεσμικού ή 
λοιπού οργάνου ή οργανισμού, 
υποβάλλοντας, αν είναι σκόπιμο, 
συστάσεις. Το σχετικό θεσμικό ή λοιπό 
όργανο ή οργανισμός του αποστέλλει 
λεπτομερή γνώμη εντός προθεσμίας τριών 
μηνών. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί, 
κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του 
οικείου θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή 
οργανισμού, να προβλέψει την παράταση 
της προθεσμίας κατά δύο μήνες κατ’ 
ανώτατο όριο. Εάν το οικείο θεσμικό ή 
λοιπό όργανο ή οργανισμός δεν έχει 
εκδώσει απόφαση εντός τριών μηνών ή 
εντός της παραταθείσας προθεσμίας, ο 
Διαμεσολαβητής μπορεί να περατώσει την 
έρευνα χωρίς γνώμη.
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7. Εν συνεχεία, ο Διαμεσολαβητής 
αποστέλλει έκθεση στο οικείο θεσμικό ή 
λοιπό όργανο ή οργανισμό και, όταν 
απαιτείται λόγω της φύσης ή της 
κλίμακας του διαπιστωθέντος 
κρούσματος κακοδιοίκησης, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο 
Διαμεσολαβητής μπορεί να κάνει σχετικές 
συστάσεις στην έκθεση. Ο καταγγέλλων 
ενημερώνεται, με φροντίδα του 
Διαμεσολαβητή, για το αποτέλεσμα της 
έρευνας, για τη γνώμη του ενδιαφερόμενου 
θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού, 
καθώς και για τις συστάσεις που 
ενδεχομένως έχει διατυπώσει στην έκθεση 
ο Διαμεσολαβητής.

7. Εν συνεχεία, ο Διαμεσολαβητής 
αποστέλλει έκθεση στο οικείο θεσμικό ή 
λοιπό όργανο ή οργανισμό και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο 
Διαμεσολαβητής μπορεί να κάνει σχετικές 
συστάσεις στην έκθεση. Ο καταγγέλλων 
ενημερώνεται, με φροντίδα του 
Διαμεσολαβητή, για το αποτέλεσμα της 
έρευνας, για τη γνώμη του ενδιαφερόμενου 
θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού, 
καθώς και για τις συστάσεις που 
ενδεχομένως έχει διατυπώσει στην έκθεση 
ο Διαμεσολαβητής.
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Στο μέτρο του δυνατού, ο 
Διαμεσολαβητής αναζητεί, από κοινού με 
το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή λοιπό όργανο 
ή οργανισμό, λύση ικανή να εξαλείψει τις 
περιπτώσεις κακής διοίκησης και να 
ικανοποιήσει τον καταγγέλλοντα. Ο 
Διαμεσολαβητής ενημερώνει τον 
καταγγέλλοντα σχετικά με την 
προτεινόμενη λύση, καθώς και με τυχόν 
παρατηρήσεις του οικείου θεσμικού ή 
λοιπού οργάνου ή οργανισμού. Εάν ο 
καταγγέλλων το επιθυμεί, έχει δικαίωμα να 
υποβάλει παρατηρήσεις στον 
Διαμεσολαβητή.

9. Στο μέτρο του δυνατού, ο 
Διαμεσολαβητής αναζητεί, από κοινού με 
το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή λοιπό όργανο 
ή οργανισμό, λύση ικανή να εξαλείψει τις 
περιπτώσεις κακής διοίκησης και να 
ικανοποιήσει τον καταγγέλλοντα. Ο 
Διαμεσολαβητής ενημερώνει τον 
καταγγέλλοντα σχετικά με την 
προτεινόμενη λύση, καθώς και με τυχόν 
παρατηρήσεις του οικείου θεσμικού ή 
λοιπού οργάνου ή οργανισμού. Εάν ο 
καταγγέλλων το επιθυμεί, έχει δικαίωμα, 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, 
να υποβάλει στον Διαμεσολαβητή 
παρατηρήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες 
που δεν ήταν γνωστές κατά την υποβολή 
της καταγγελίας.
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Πρόταση ψηφίσματος
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αν ο Διαμεσολαβητής θεωρεί ότι γεγονότα 
των οποίων έλαβε γνώση στο πλαίσιο των 
ερευνών του ενδέχεται να εμπίπτουν στο 
ποινικό δίκαιο, ενημερώνει σχετικώς τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές καθώς και, στο 
μέτρο που η υπόθεση υπάγεται στις 
αρμοδιότητές τους, την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και 
την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν είναι 
σκόπιμο, ο Διαμεσολαβητής πληροφορεί 
επίσης το θεσμικό ή άλλο όργανο ή 
οργανισμό στο οποίο υπάγεται ο εν λόγω 
υπάλληλος ή μέλος του λοιπού 
προσωπικού και το οποίο μπορεί να 
εφαρμόσει το άρθρο 17 δεύτερο εδάφιο 
του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί προνομίων 
και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν ο Διαμεσολαβητής θεωρεί ότι γεγονότα 
των οποίων έλαβε γνώση στο πλαίσιο των 
ερευνών του ενδέχεται να εμπίπτουν στο 
ποινικό δίκαιο, ενημερώνει σχετικώς τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές καθώς και, στο 
μέτρο που η υπόθεση υπάγεται στις 
αρμοδιότητές τους, την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και 
την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 
αναπτύσσει ανάλογες στρατηγικές 
συνεργασίες με τους εν λόγω 
οργανισμούς. Αν είναι σκόπιμο, ο 
Διαμεσολαβητής πληροφορεί επίσης το 
θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό στο 
οποίο υπάγεται ο εν λόγω υπάλληλος ή 
μέλος του λοιπού προσωπικού και το οποίο 
μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 17 δεύτερο 
εδάφιο του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί 
προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του 
χειρίζονται τις αιτήσεις για την πρόσβαση 
του κοινού σε έγγραφα άλλα από αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
σύμφωνα με τους όρους και τους 
περιορισμούς που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του 
χειρίζονται τις αιτήσεις για την πρόσβαση 
του κοινού σε έγγραφα σύμφωνα με τους 
όρους και τους περιορισμούς που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001.
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