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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που θα εγκρίνει τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο επίκεντρο των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ βρίσκεται ο 

σεβασμός για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως 

εκφράζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και ότι η ελευθερία της έκφρασης και το 

δικαίωμα σε χρηστή διοίκηση προστατεύονται ρητώς στα άρθρα 11 και 41 αντίστοιχα του 

Χάρτη· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

οφείλουν να θεσπίσουν εσωτερικούς κανόνες για την προστασία των καταγγελλόντων 

δυσλειτουργίες οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι της ΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 22α, 22β 

και 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες παρέχουν μια βασική 

υπηρεσία σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό και 

πολύτιμο ρόλο για τη διασφάλιση της δημοκρατίας και του γενικού συμφέροντος, έχουν 

συμβάλει αποφασιστικά σε υποθέσεις όπως οι αποκαλύψεις σε συνάρτηση με τα 

LuxLeaks, τα SwissLeaks, τα WikiLeaks και τα Έγγραφα του Παναμά και αποτελούν μία 

σημαντική πηγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της 

διαφθοράς και άλλων παραβάσεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως έχουν κατ’ 

επανάληψη αναγνωρίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διεθνείς οργανισμοί όπως το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) και τα Ηνωμένα Έθνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν 

τονίσει την ανάγκη προστασίας των καταγγελτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αποτελεσματική προστασία των καταγγελτών θα συμβάλει και στην αποδοτική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ 

και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη ενός πνεύματος δημόσιας λογοδοσίας και 

ακεραιότητας στους δημόσιους και τους ιδιωτικούς οργανισμούς· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα οι καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες πολύ συχνά 

υφίστανται αρνητικές συνέπειες και αντίποινα λόγω των αποκαλύψεών τους, πέφτουν 

θύματα κοινωνικού αποκλεισμού και στιγματισμού – όπως και οι οικογένειές τους – και 

συχνά χάνουν την εργασία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, 

περισσότερες από το ένα τρίτο των οργανώσεων που διέθεταν μηχανισμό αναφοράς δεν 

έχουν θεσπίσει γραπτή πολιτική για την προστασία των καταγγελτών από αντίποινα ή 

αγνοούν την ύπαρξη παρόμοιας πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες, και 

ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι υπόκεινται σε υποχρεώσεις 

εμπιστευτικότητας όσον αφορά ορισμένες πληροφορίες, με αποτέλεσμα οι 

καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες να υφίστανται πειθαρχικές κυρώσεις σε περίπτωση που 

κοινοποιούν δυσλειτουργία εκτός του οργανισμού τους· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στην ΕΕ είναι, 

σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής, τομεακή και διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος 

(ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απουσιάζει πλήρως) με αρνητικές συνέπειες, μεταξύ 

άλλων, για την πολιτική και τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη 
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ότι οι νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης οι οποίες θεσπίζουν συγκεκριμένες διατάξεις για 

την εθνική ασφάλεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου 

εγκλήματος, περιλαμβάνουν ήδη ορισμένες ρυθμίσεις για την προστασία των 

καταγγελτών έναντι αντιποίνων χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνουν οριζόντιες νομοθετικές 

διατάξεις που να ισχύουν για όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, γεγονός 

που συνεπάγεται ότι αυτές αποδεικνύονται συχνά αναποτελεσματικές και οδηγούν σε 

διακρίσεις και σε νομοθετικά κενά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη 

της ΕΕ έχουν κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς, με την οποία 

καθίσταται υποχρεωτική η παροχή κατάλληλης και αποτελεσματικής προστασίας στους 

καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες θα πρέπει να 

διασφαλιστεί νομοθετικά και να ενισχυθεί σε ολόκληρη την ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι 

η δράση των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες αποσκοπεί στην προστασία του δημοσίου 

συμφέροντος στο πλαίσιο καλόπιστων ενεργειών σύμφωνα με τη νομολογία του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας έχει σαφή 

αρμοδιότητα να διερευνά καταγγελίες πολιτών της Ένωσης σχετικά με κρούσματα 

κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, χωρίς ωστόσο το ίδιο το Γραφείο να 

διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην προστασία των καταγγελτών· 

1. επισημαίνει ότι μόνο λίγα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει αρκούντως προοδευτικά συστήματα 

προστασίας των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες· ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν 

ακόμη ενσωματώσει τις αρχές για την προστασία των καταγγελτών στο εθνικό δίκαιο, να 

το πράξουν το συντομότερο δυνατό· 

2. υπογραμμίζει ότι, τόσο οι καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες όσο και ο εμπλεκόμενος 

ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας ή το θεσμικό όργανο, πρέπει να διασφαλίζουν τη νόμιμη 

προστασία των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ και στις εθνικές νομοθετικές διατάξεις· 

3. φρονεί ότι, δεδομένης της κομβικής σημασίας του ρόλου των καταγγελτών που ενεργούν 

προς το δημόσιο συμφέρον, τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν (εμπιστευτικές ή άλλες) 

πληροφορίες σχετικά με φερόμενες παρατυπίες, κακή συμπεριφορά ή απειλές πρέπει να 

τυγχάνουν ανυπερθέτως αποτελεσματικής προστασίας όσον αφορά τη σωματική και 

ψυχική τους ακεραιότητα, τη διαβίωση και τη σταδιοδρομία τους, και να μην υφίστανται 

αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών ποινικών και αστικών κυρώσεων και να 

τους παρέχεται πρόσβαση σε νομικό παραστάτη και ψυχολογική στήριξη, εφόσον αυτό 

κρίνεται απαραίτητο· τονίζει ότι τα προστατευτικά αυτά μέτρα πρέπει να είναι 

αυστηρότερα όταν ο καταγγέλτης εργάζεται στον σχετικό οργανισμό ή υπάρχει κίνδυνος 

να υποστεί βλάβη εξαιτίας των πράξεων του καταγγελλομένου, δεδομένου ότι οι 

καταγγέλτες περιέρχονται ενδεχομένως σε κατάσταση αδυναμίας και δυσκολίας, γεγονός 

που μπορεί να καταστήσει απαραίτητα πρόσθετα οικονομικά και νομικά μέσα· πιστεύει 

ότι το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να αντιστρέφεται ούτως ώστε ο εργοδότης να 

πρέπει να αποδείξει ότι οι αλλαγές ή τα αντίποινα δεν συναρτώνται με τις 

προστατευόμενες αποκαλύψεις· 

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν στους καταγγέλτες το υψηλότερο 

δυνατό επίπεδο εμπιστευτικότητας, και στο ψηφιακό περιβάλλον, και να τους 
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χορηγήσουν πρόσβαση σε μια τυποποιημένη διαδικασία, διασφαλίζοντάς τους 

ταυτόχρονα το δικαίωμα να παρέχουν πληροφορίες άμεσα μέσω εξωτερικών διαύλων σε 

περίπτωση σοβαρών παρατυπιών ή όταν οι εσωτερικοί δίαυλοι είναι αναποτελεσματικοί ή 

αντιπαραγωγικοί· 

5. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την προστασία των 

καταγγελτών σε παγκόσμιο επίπεδο και, βάσει αυτών, και υιοθετώντας μια ολιστική 

προσέγγιση, να υποβάλει σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας νομοθετική 

πρόταση για ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο, με το οποίο τόσο στον δημόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα θα διασφαλίζεται διατομεακά ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και θα 

λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν κατά την κρίση τους να θεσπίζουν 

νομοθετικές διατάξεις για μια μεγαλύτερη προστασία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για την υποβολή έως το τέλος του 2017 οριζοντίων προτάσεων· καλεί την Επιτροπή να 

λάβει υπόψη της το πρότυπο για την προστασία των καταγγελτών, σύμφωνα με το οποίο 

οι δημόσιες αρχές δεν πρέπει να προσπαθούν να ανακαλύψουν την ταυτότητα των 

καταγγελτών· 

6. επισημαίνει ότι στις Συνθήκες θεσπίζονται διάφορες νομικές βάσεις, οι οποίες θα πρέπει 

να εξεταστούν προκειμένου να μπορεί η Ένωση να δράσει στον τομέα αυτό, όπως για 

παράδειγμα το άρθρο 114 ΣΛΕΕ σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών νομοθετικών 

διατάξεων όσον αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και το άρθρο 153 

παράγραφος 2 στοιχείο β) σχετικά με την προστασία των συνθηκών εργασίας, με στόχο 

τη θέσπιση μιας ευρείας οριζόντιας οδηγίας σχετικά με ενιαίες ελάχιστες προϋποθέσεις 

για την προστασία των καταγγελτών· 

7. επισημαίνει ότι το κοινό κανονιστικό πλαίσιο δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο έναν ευρύ 

και σαφή νομικό ορισμό του «καταγγέλτη», ο οποίος να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

σχέσεων εργασίας για την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με παράνομη ή παράτυπη 

συμπεριφορά ή πράξεις που υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον, αλλά να παρέχει και τα 

μέσα που διασφαλίζουν προστασία έναντι αδικαιολόγητης δίωξης και αντιποίνων καθώς 

και κίνητρα που ενθαρρύνουν τους καταγγέλτες να συμβάλουν στην αποκάλυψη 

ατασθαλιών· τονίζει ότι η προστασία αυτή δεν πρέπει να επεκτείνεται σε πρόσωπα τα 

οποία ενεργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος αποκαλύπτοντας για παράδειγμα 

πληροφορίες αποκλειστικά με στόχο τον ατομικό πλουτισμό, την κατασκοπία, την 

παραπλάνηση, τον υβριδικό πόλεμο, τη διάβρωση ή οποιαδήποτε μορφή 

εγκληματικότητας· σημειώνει ωστόσο ότι η προστασία αυτή πρέπει να διασφαλίζεται και 

για πρόσωπα που κατηγορούνται για τις φερόμενες αυτές παρατυπίες, είτε στον ιδιωτικό 

είτε στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα της προστασίας των 

διαδικαστικών δικαιωμάτων έναντι συκοφαντικής δυσφήμισης· τονίζει ότι τα στοιχεία 

που επικαλούνται οι καταγγέλτες πρέπει να εξετάζονται με ταχύτητα και σοβαρότητα και 

ότι τόσο οι καταγγέλτες όσο και τα πρόσωπα που αφορούν οι καταγγελίες θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να προσκομίζουν πρόσθετα επιχειρήματα και αποδεικτικά στοιχεία· 

8. πιστεύει ότι, στο διάστημα που μεσολαβεί, τόσο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και τα 

κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν στο ισχύον ενωσιακό δίκαιο, το οποίο πρέπει να 

ερμηνεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει στους καταγγέλτες που ενεργούν προς 

το δημόσιο συμφέρον την ευρύτερη δυνατή προστασία· τονίζει ότι η προστασία των 

καταγγελλόντων δυσλειτουργίες έχει ήδη αναγνωριστεί ως βασικός μηχανισμός για την 

εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ· καλεί συνεπώς τα 
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κράτη μέλη να μην ποινικοποιούν τη δράση των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες, όταν 

αυτοί αποκαλύπτουν πληροφορίες προς το δημόσιο συμφέρον· 

9. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ να δώσουν το καλό 

παράδειγμα και να θέσουν με πλήρη και αποτελεσματικό τρόπο σε εφαρμογή την έκθεση 

ιδίας πρωτοβουλίας της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 24ης Ιουλίου 2014, σύμφωνα 

με το άρθρο 22 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που προβλέπει τη θέσπιση 

εσωτερικών μέτρων για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες που 

ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον· 

10. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σαφείς και ασφαλείς διαύλους πληροφόρησης με σαφή 

και ασφαλή πρωτόκολλα καταγγελιών που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, καθώς 

και να ιδρύσουν και ανεξάρτητες εθνικές αρχές για την προστασία των καταγγελλόντων 

δυσλειτουργίες προς το δημόσιο συμφέρον, θέτοντας στη διάθεσή τους ειδικά κονδύλια· 

πιστεύει ότι η συγκρότηση ενός ανεξάρτητου οργάνου θα βοηθούσε τα κράτη μέλη να 

συντονίσουν τη δράση τους και θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη για τη διαχείριση 

διασυνοριακών υποθέσεων· 

11. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ να προωθήσουν μια νοοτροπία 

αναγνώρισης του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι καταγγέλλοντες 

δυσλειτουργίες για την κοινωνία, μεταξύ άλλων με εκστρατείες ευαισθητοποίησης· καλεί 

ιδίως την Επιτροπή να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σχετικά με το θέμα αυτό· 

εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να προωθηθεί ένα πνεύμα δεοντολογίας στη δημόσια 

διοίκηση και στους χώρους εργασίας, ώστε να τονιστεί η σημασία της ευαισθητοποίησης 

μεταξύ εργαζομένων σχετικά με τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια για την καταγγελία 

δυσλειτουργιών και συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις· 

12. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει δημόσια διαβούλευση προκειμένου να ζητήσει τις 

απόψεις των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τους μηχανισμούς καταγγελίας και να 

εξετάσει τις πιθανές ελλείψεις των διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο· υποστηρίζει ότι τα 

αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα αποτελέσουν πολύτιμη πηγή για την 

Επιτροπή σχετικά με μια πιθανή πρόταση για την προστασία των καταγγελλόντων 

δυσλειτουργίες στο μέλλον. 
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