
PR\1186177EL.docx PE639.781v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Αναφορών

2019/XXXX(INI)

9.9.2019

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια 
έκθεση 2018
(2019/xxxx(INI))

Επιτροπή Αναφορών

Εισηγητής: Peter Jahr



PE639.781v01-00 2/10 PR\1186177EL.docx

EL

PR_INI_AnnOmbud

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ..................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..........................................................................................................8



PR\1186177EL.docx 3/10 PE639.781v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2018 
(2019/xxxx(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή το 2018,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 15, το άρθρο 24 τρίτη παράγραφος και το άρθρο 228 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 41, 42 και 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ),

– έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του1,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, όπως 
εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 6 Σεπτεμβρίου 2001,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή την 15η Μαρτίου 2006 και τέθηκε 
σε ισχύ την 1η Απριλίου 2006,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη στρατηγική 
έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των 
νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 20183,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 54 και 232 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A9-0000/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου 

1 ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0045.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0114.
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Διαμεσολαβητή κατά το 2018 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις xxx 2019 και ότι η Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, την 
παρουσίασε στην Επιτροπή Αναφορών στις Βρυξέλλες στις 4 Σεπτεμβρίου 2019·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 24 και 228 ΣΛΕΕ εξουσιοδοτούν τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή να δέχεται καταγγελίες σχετικά με κρούσματα κακοδιοίκησης στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της 
Ένωσης, εξαιρουμένου το Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των 
δικαιοδοτικών του καθηκόντων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 η Διαμεσολαβήτρια κίνησε 490 διαδικασίες έρευνας, 
εκ των οποίων 482 βάσει καταγγελίας και 8 αυτεπάγγελτα, ενώ περάτωσε 545 έρευνες 
(534 βάσει καταγγελίας και 11 αυτεπάγγελτα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες 
έρευνες αφορούσαν την Επιτροπή (285 έρευνες ή 58,2 %), ο επόμενος μεγαλύτερος 
αριθμός αφορούσε τους οργανισμούς της ΕΕ (43 έρευνες ή 8,8 %), ενώ οι υπόλοιπες 
αφορούσαν: το Κοινοβούλιο (30 έρευνες ή 6,1 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) (23 έρευνες ή 4,7 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) (23 έρευνες ή 4,7 %), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (16 
έρευνες ή 3,3 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (14 
έρευνες ή 2,8 %) και άλλα θεσμικά όργανα (56 έρευνες ή 11,4 %)·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία βασικά θέματα προβληματισμού στις έρευνες που 
περατώθηκαν από τη Διαμεσολαβήτρια το 2018 αφορούσαν: τη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία και την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες και έγγραφα (24,6 %), την 
νοοτροπία της παροχής υπηρεσιών (19,8 %) και την ορθή χρήση της διακριτικής 
ευχέρειας (16,1 %)· αντικείμενο προβληματισμού αποτέλεσαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο 
σεβασμός των διαδικαστικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα σε ακρόαση, ο σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι προσλήψεις, δεοντολογικά ζητήματα, η δημόσια 
συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών επί παραβάσει, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των δημόσιων 
διαγωνισμών, των επιχορηγήσεων και των συμβάσεων της ΕΕ και η ορθή διαχείριση 
ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό της ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των στρατηγικών εργασιών του το 2018, το 
γραφείο του Διαμεσολαβητή κίνησε πέντε νέες στρατηγικές έρευνες, σχετικά με τη 
μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο του κοινού καθεστώτος 
υγειονομικής ασφάλισης, την προσβασιμότητα των ιστοτόπων της Επιτροπής για τα 
άτομα με αναπηρία, τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων πριν 
από την υποβολή αιτήσεων, τη διαχείριση εκ μέρους της Επιτροπής περιπτώσεων 
μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα όταν αφορούν υπαλλήλους της ΕΕ και σχετικά με τη 
λογοδοσία στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου του Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το 2018 η Διαμεσολαβήτρια κίνησε δέκα στρατηγικές πρωτοβουλίες σχετικά, 
μεταξύ άλλων, με τη χρήση των γλωσσών στην δημόσια διοίκηση της ΕΕ, τις πολιτικές 
κατά της παρενόχλησης στην δημόσια διοίκηση της ΕΕ και την προστασία των 
παιδιών-μεταναστών· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 η Διαμεσολαβήτρια εγκαινίασε νέο ιστότοπο, ο οποίος 
περιλαμβάνει μια αναθεωρημένη και φιλική προς τον χρήστη διεπαφή για τους 
δυνητικούς καταγγέλλοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία διαδικασία του 
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Διαμεσολαβητή για την εξέταση καταγγελιών σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Διαμεσολαβήτριας να προσφέρει βοήθεια σε 
όσους τη ζητούν και να λαμβάνει αποφάσεις εντός 40 ημερών, και στις 24 επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα αυτή πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας 
στρατηγικής για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του γραφείου της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της έρευνας, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η 
έλλειψη διαφάνειας από την πλευρά του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια 
πρόσβαση στα νομοθετικά έγγραφά του και οι τρέχουσες πρακτικές του Συμβουλίου 
όσον αφορά τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων - ιδίως κατά την 
προπαρασκευαστική φάση στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) και σε 
επίπεδο ομάδων εργασίας - συνιστούν περίπτωση κακοδιοίκησης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 η Διαμεσολαβήτρια κίνησε στρατηγική πρωτοβουλία 
κατά της παρενόχλησης για τον έλεγχο των πολιτικών κατά της παρενόχλησης που έχει 
θεσπίσει η διοίκηση της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια αποφάσισε να 
αποστείλει το 2018 επιστολές σε 26 θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, ζητώντας 
λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές και τον τρόπο εφαρμογής τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια αποτελεί μέρος του θεσμικού πλαισίου της 
ΕΕ στο οποίο έχει ανατεθεί, βάσει της ΣΗΕΔΑΑ, η προστασία, η προώθηση και η 
παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης αυτής σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ·

1. επικροτεί την ετήσια έκθεση για το έτος 2018 που υπέβαλε η Ευρωπαία 
Διαμεσολαβήτρια·

2. συγχαίρει την Emily O’Reilly για το έργο της και τις εποικοδομητικές της προσπάθειες 
για τη βελτίωση τόσο της ποιότητας της διοίκησης της ΕΕ, όσο και της 
προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες·

3. τονίζει τη σημασία της διαφάνειας και της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα που 
κατέχει το Συμβούλιο· υπογραμμίζει τις προσπάθειες της Διαμεσολαβήτριας να αυξήσει 
τη λογοδοσία προς τους πολίτες στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ·

4. ζητεί από το Συμβούλιο, ως μια από τις δύο νομοθετικές συνιστώσες στο πλαίσιο της 
ενωσιακής νομοθετικής διαδικασίας, να προσαρμόσει τις μεθόδους εργασίας του στα 
πρότυπα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας όπως επιτάσσουν οι Συνθήκες και να μην 
ενεργεί ως διπλωματικό φόρουμ, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στη σκοπούμενη 
λειτουργία του·

5. παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή των 
αναθεωρημένων κανόνων της Επιτροπής σχετικά με τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό 
τομέα, που τέθηκαν σε ισχύ τον Σεπτέμβριο 2018·

6. αναγνωρίζει την ανάγκη για διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ· 
υποστηρίζει την ανάπτυξη της κοινής νομοθετικής πύλης μεταξύ των υπηρεσιών των 
τριών θεσμικών οργάνων, η οποία θα παρέχει ένα φιλικό προς τον χρήστη κανάλι που 
θα επιτρέπει σε μη ειδικούς να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εν εξελίξει 
νομοθετικές διαδικασίες· 
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7. τάσσεται υπέρ της δημοσίευσης των τελικών εγγράφων των τριμερών διαλόγων· 
σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση De Capitani (T-540/15) του 
Μαρτίου 2018, οι απόψεις των θεσμικών οργάνων που αποτυπώνονται στα έγγραφα 
«τεσσάρων στηλών» δεν εμπίπτουν σε γενικό τεκμήριο μη δημοσιοποίησης· σημειώνει 
ότι ο ευαίσθητος χαρακτήρας των θεμάτων που αποτυπώνονται στα έγγραφα των 
τριμερών διαλόγων από μόνος του δεν θεωρείται ότι συνιστά επαρκή λόγο άρνησης της 
πρόσβασης του κοινού στα εν λόγω έγγραφα· 

8. επαναλαμβάνει ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ δίνει στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της την ελευθερία να αποφασίζουν, υπεύθυνα και βάσει του σεβασμού της δέουσας 
λογοδοσίας, εάν θα συμμετάσχουν σε φόρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 
είναι ανοικτά στο ευρύτερο κοινό, εφόσον θεωρούν ότι τούτο είναι αναγκαίο 
προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη άσκηση της νομισματικής πολιτικής της 
ΕΚΤ· λαμβάνει υπό σημείωση την από 5ης Ιουλίου 2018 γνωμοδότηση της 
Διαμεσολαβήτριας·

9. καλεί την Επιτροπή, στο στάδιο του άτυπου διαλόγου μεταξύ της ίδιας και των κρατών 
μελών, να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες 
όσον αφορά τις διαδικασίες EU Pilot σε σχέση με ληφθείσες αναφορές· καλεί την 
Επιτροπή να υιοθετήσει διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τις έρευνες για 
παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ και να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει που δεν 
βασίζονται αποκλειστικά στον μηχανισμό EU Pilot·

10. τονίζει τη σημασία των μέτρων που ελήφθησαν για την ενίσχυση της διαφάνειας των 
αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει· υπενθυμίζει 
ότι το 2014 η Επιτροπή δημιούργησε στον ιστότοπο Europa μια κεντρική πλατφόρμα 
με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις· επισημαίνει ότι η Επιτροπή, 
στις ετήσιες εκθέσεις της για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, παρέχει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τους φακέλους που 
αφορούν τον μηχανισμό EU Pilot και τις παραβιάσεις·

11. τάσσεται υπέρ της δέσμευσης της Διαμεσολαβήτριας για βελτίωση της διαφάνειας των 
δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων στην ΕΕ· τάσσεται υπέρ της δέσμευσης της 
Επιτροπής να εφαρμόζει τους αναθεωρημένους οριζόντιους κανόνες για τις ομάδες 
εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαφάνεια και τη σύγκρουση 
συμφερόντων· τονίζει τη σημασία καταχώρισης ατόμων και οργανώσεων που 
εκπροσωπούν ιδιωτικά συμφέροντα στο Μητρώο Διαφάνειας, ώστε οι διορισμοί να 
γίνονται σύμφωνα με τους οριζόντιους κανόνες· 

12. τονίζει τη σημασία της πρακτικής που είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο 2018 για την 
εμφάνιση στο Μητρώο Διαφάνειας του καταλόγου των συναντήσεων που είχαν οι 
εγγεγραμμένοι με τους Επιτρόπους, τα μέλη του γραφείου τους και τους Γενικούς 
Διευθυντές·

13. επισημαίνει την ανάγκη για μια διοργανική συμφωνία σχετικά με ένα μητρώο 
διαφάνειας που θα καλύπτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο· υποστηρίζει το έργο που επιτελέστηκε κατά τις πρώτες συνεδριάσεις 
προσανατολισμού και τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο 2018·

14. σημειώνει με ανησυχία ότι η τρέχουσα Επιτροπή δεν θέσπισε ειδική διαδικασία ορισμού 
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για τον Γενικό Γραμματέα και ζητεί από τη νέα Επιτροπή να το πράξει· 

15. στηρίζει την πρόταση που ενέκρινε η Επιτροπή στις 31 Ιανουαρίου 2018 για έναν νέο 
κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· υποστηρίζει τις 
ενισχύσεις που θεσπίζονται στο πλαίσιο του νέου κώδικα, και συγκεκριμένα την 
παράταση της περιόδου για την υποχρεωτική κοινοποίηση των δραστηριοτήτων των 
Επιτρόπων μετά τη λήξη της θητείας τους και την απαγόρευση σε πρώην Επιτρόπους 
να συμμετάσχουν σε ομάδες άσκησης πίεσης προς την Επιτροπή·

16. τονίζει και πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να εφαρμοστούν αυστηροί ηθικοί και 
δεοντολογικοί κανόνες και πρότυπα σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλίζεται τήρηση του καθήκοντος εντιμότητας και διακριτικότητας· 

17. παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του κοινού 
καθεστώτος υγειονομικής ασφάλισης (ΚΚΥΑ) με την ΣΗΕΔΑΑ· παροτρύνει την 
Επιτροπή να επικαιροποιήσει το κείμενο των γενικών εκτελεστικών διατάξεων (ΓΔΕ) 
που διέπουν τη λειτουργία του ΚΚΥΑ όσον αφορά τα ιατρικά έξοδα των ατόμων με 
αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια·

18. επικροτεί το βραβείο χρηστής διοίκησης της Διαμεσολαβήτριας, το οποίο αναγνωρίζει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν οι υπάλληλοι της ΕΕ για να βρουν καινοτόμους τρόπους 
υλοποίησης πολιτικών που είναι φιλικές προς τον πολίτη·

19. προτρέπει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να συνεργάζεται με εθνικούς 
διαμεσολαβητές μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών·

20. εκφράζει την εκτίμησή του για την εξαιρετική συνεργασία της Διαμεσολαβήτριας και της 
ομάδας της με την Επιτροπή Αναφορών·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της 
Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, 
τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους 
διαμεσολαβητές ή τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 20184 
υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις xxx 2019, η δε 
Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, παρουσίασε την έκθεσή της στην Επιτροπή Αναφορών 
στις Βρυξέλλες, στις 4 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο θεσμός του Διαμεσολαβητή κατοχυρώνεται στα άρθρα 24 και 228 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Το άρθρο 24 της ΣΛΕΕ, καθώς και το άρθρο 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, προβλέπουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. 

Σύμφωνα με το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής,ο οποίος εκλέγεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι αρμόδιος να δέχεται τις καταγγελίες όλων των πολιτών της 
Ένωσης ή των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατοικούν ή έχουν την καταστατική τους 
έδρα σε κράτος μέλος, σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των 
θεσμικών ή λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων.

Ως κακοδιοίκηση νοείται η ανεπάρκεια ή η αναποτελεσματικότητα της διοίκησης. Τούτο 
συμβαίνει όταν ένα θεσμικό όργανο δεν ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο, δεν τηρεί τις αρχές 
της χρηστής διοίκησης ή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μια βασική πτυχή της των ισχυουσών Συνθηκών, η οποία συνδέεται στενά με τις 
δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή, περιλαμβάνεται στο άρθρο 15 της ΣΛΕΕ. Όντως, το 
άρθρο 15 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης 
διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοικτά, προκειμένου να προωθήσουν τη 
χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 
Επιπλέον, προβλέπει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης 
σε έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης.

Μια επιπλέον βασική συνιστώσα, που συνδέεται ιδιαιτέρως με τον ρόλο του Διαμεσολαβητή, 
αποτελεί το άρθρο 41 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπου 
επισημαίνεται ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου 
προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης».

Το 2018, 17.996 πολίτες προσέφυγαν στις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή, εξ αυτών δε 
14.596 έλαβαν συμβουλές μέσω του διαδραστικού οδηγού που περιέχεται στον ιστότοπο της 
Διαμεσολαβήτριας, ενώ από τα υπόλοιπα αιτήματα οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή έδωσαν 
απάντηση σε 1220 και 2180 εξετάστηκαν από τη Διαμεσολαβήτρια ως καταγγελίες.

Από 2180 συνολικά καταγγελίες που διαχειρίστηκε το 2018 η Διαμεσολαβήτρια, οι 880 
ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ενώ οι 1300 όχι.

Το 2018 η Διαμεσολαβήτρια κίνησε 490 διαδικασίες έρευνας, εκ των οποίων 482 βάσει 

4 https://europa.eu/!hh96tm
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καταγγελίας και οκτώ αυτεπάγγελτα, ενώ περάτωσε 545 έρευνες (534 βάσει καταγγελίας και 
11 αυτεπάγγελτα). Οι περισσότερες από τις έρευνες αφορούσαν την Επιτροπή (285 έρευνες ή 
58,2 %), ακολουθούμενη από τους οργανισμούς της ΕΕ (43 έρευνες ή 8,8 %), το 
Κοινοβούλιο (30 έρευνες ή 6,1 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) 
(23 έρευνες ή 4,7 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (23 έρευνες ή 
4,7 %), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (16 έρευνες ή 3,3 %), την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (14 έρευνες ή 2,8 %) και άλλα θεσμικά 
όργανα (56 έρευνες ή 11,4 %).

Τα τρία βασικά θέματα προβληματισμού της Διαμεσολαβήτριας στις έρευνες που 
περατώθηκαν το 2018 αφορούσαν: τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την πρόσβαση του κοινού 
σε πληροφορίες και έγγραφα (20,6 %), την νοοτροπία παροχής υπηρεσιών (16,8 %) και τον 
σεβασμό των διαδικαστικών δικαιωμάτων (16,5 %). Αντικείμενο προβληματισμού 
αποτέλεσαν επίσης ζητήματα δεοντολογίας, η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων 
της ΕΕ, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η ορθή χρήση της διακριτικής ευχέρειας, 
μεταξύ άλλων σε διαδικασίες επί παραβάσει, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των 
δημόσιων διαγωνισμών, των επιχορηγήσεων και των συμβάσεων της ΕΕ, οι προσλήψεις και 
η ορθή διαχείριση ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των στρατηγικών εργασιών του το 2018, το γραφείο του Διαμεσολαβητή κίνησε 
πέντε νέες στρατηγικές έρευνες που αφορούν τη μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία στο 
πλαίσιο του κοινού καθεστώτος υγειονομικής ασφάλισης, την προσβασιμότητα των 
ιστοτόπων της Επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία, τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων πριν από την υποβολή αιτήσεων, τη διαχείριση εκ μέρους της 
Επιτροπής περιπτώσεων μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα, θέματα σχετικά με υπαλλήλους 
της ΕΕ, καθώς και τη λογοδοσία στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου του Συμβουλίου.

Το 2018 η Διαμεσολαβήτρια κίνησε δέκα στρατηγικές πρωτοβουλίες σχετικά, μεταξύ άλλων, 
με τη χρήση των γλωσσών και τις πολιτικές κατά της παρενόχλησης στην δημόσια διοίκηση 
της ΕΕ, την προστασία των παιδιών-μεταναστών και τις επιστροφές, καθώς και τους κανόνες 
διαφόρων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για την μεταπήδηση στον ιδιωτικό 
τομέα.

Ο εισηγητής τονίζει ότι οι έρευνες σχετικά με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνών σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα, 
εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων τις οποίες 
χειρίστηκε η Διαμεσολαβήτρια το 2018 (20,6 %).
Το έτος αυτό ήταν επίσης αξιοσημείωτο λόγω της χρήσης μιας από τις εξουσίες του 
Διαμεσολαβητή που χρησιμοποιούνται σπάνια: της υποβολής ειδικής έκθεσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη λογοδοσία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η αντίληψη του κοινού για την ΕΕ έχει διαμορφωθεί εν μέρει από την τάση να 
κατηγορούνται για τα πάντα οι Βρυξέλλες. Ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι σημαντικό για τη 
δημοκρατία της ΕΕ και για τις ενημερωμένες δημόσιες συζητήσεις να αμφισβητηθεί η εν 
λόγω αντίληψη των πολιτών, καθώς και ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τον 
τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις τους συμβάλλουν στη θέσπιση της νομοθεσίας της ΕΕ. Ως 
εκ τούτου, ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση για τη βελτίωση της νομοθετικής 
διαφάνειας του Συμβουλίου. Η Διαμεσολαβήτρια υπέβαλε σειρά συστάσεων προς το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου τούτο να επιτρέψει στους πολίτες να 
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παρακολουθούν ευκολότερα τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ: 

α) να καταγράφει συστηματικά την ταυτότητα των κυβερνήσεων των κρατών μελών, 
όταν αυτές εκφράζουν θέσεις στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου·

β) να θεσπίσει, σε αρμονία με τη νομοθεσία της ΕΕ, σαφή και δημοσίως προσβάσιμα 
κριτήρια όσον αφορά την τοποθέτηση σε έγγραφα της ένδειξης «LIMITE»· 

γ) να επανεξετάζει συστηματικά το καθεστώς «LIMITE» των εγγράφων σε πρώιμο 
στάδιο, πριν από την τελική έκδοση μιας νομοθετικής πράξης, και ειδικότερα πριν 
από τις ανεπίσημες διαπραγματεύσεις σε τριμερείς συνεδριάσεις, όπου το Συμβούλιο 
έχει λάβει αρχική θέση επί της πρότασης·

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο μεταξύ 
της Διαμεσολαβήτριας και της Επιτροπής Αναφορών, ο οποίος συνιστά αποτελεσματικό 
τρόπο για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών που αφορούν την καθοδήγηση και 
τη βοήθεια: ο μεν Διαμεσολαβητής εξετάζει καταγγελίες κατά θεσμικών και λοιπών οργάνων 
και οργανισμών της ΕΕ, η δε Επιτροπή Αναφορών διαχειρίζεται αναφορές σχετικές με τους 
τομείς δραστηριότητας της ΕΕ σε όλη την Ευρώπη.


