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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 
2006
(2007/2131(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά
το 2006,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 195 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 43 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς και τους γενικούς όρους 
για την άσκηση των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την τροποποίηση 
του άρθρου 3 του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή2,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Διαμεσολαβητή στις 15 Μαρτίου 2006 και ετέθη σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2006,

– έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο του 2006 για την έναρξη της διαδικασίας 
αναθεώρησης του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 195, παράγραφος 2, δεύτερη και τρίτη πρόταση, του 
Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A6-0000/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή κατά το 
2006 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου στις 12 Μαρτίου 2007 και 
ότι ο Διαμεσολαβητής, κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος, παρουσίασε την έκθεση στην 
Επιτροπή Αναφορών στις 2 Μαΐου 2007 στις Βρυξέλλες,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 
  

1 ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σελ. 15. Απόφαση που τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/262/ΕΚ, ΕΚΑΧ, 
Ευρατόμ (ΕΕ L 92 της 9.4.2002, σελ. 13).
2 ΕΕ C 72 E της 21.3.2002, σελ. 336.
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ΙΙ-101 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο 
έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των 
υποθέσεών του από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης»,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 του Χάρτη και το άρθρο II-103 της Συνθήκης για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ορίζει ότι «κάθε πολίτης της Ένωσης ή κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος, έχει 
δικαίωμα να προσφεύγει στον Διαμεσολαβητή της Ευρώπης, σχετικά με περιπτώσεις 
κακής διοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των κοινοτικών οργάνων ή οργανισμών, με 
εξαίρεση το Δικαστήριο και το Πρωτοδικείο κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών 
καθηκόντων τους»,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι από τη στιγμή της έγκρισης του ψηφίσματος 
της 6ης Σεπτεμβρίου 2001, με το οποίο το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κώδικα ορθής 
διοικητικής συμπεριφοράς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, έληξε η θητεία ενός 
Κοινοβουλίου και το επόμενο Κοινοβούλιο βρίσκεται στο μέσον της θητείας του, τα 
λοιπά βασικά θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με το επείγον 
αίτημα του Κοινοβουλίου να ευθυγραμμίσουν τις πρακτικές τους με τις διατάξεις του 
κώδικα αυτού, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006, παρότι ο αριθμός των καταγγελιών σταθεροποιήθηκε 
στο υψηλό επίπεδο στο οποίο είχαν ανέλθει το 2004, πάνω από τα τρία τέταρτα των 
καταγγελιών δεν ενέπιπταν και πάλι στην αρμοδιότητα του Διαμεσολαβητή, κυρίως 
επειδή δεν αφορούσαν κάποιο κοινοτικό θεσμικό όργανο ή οργανισμό,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 95 υποθέσεις (ήτοι το 26% των υποθέσεων που εξετάστηκαν)
οι έρευνες του Διαμεσολαβητή δεν απεκάλυψαν κακοδιοίκηση,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι 
δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών ενδέχεται να 
αλληλεπικαλύπτονται, παρά τις διαφορετικές εξουσίες που έχει ο κάθε φορέας, οι 
αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούν πρέπει να παραμείνουν διακριτές και να 
συμπεριλαμβάνουν, κατά κανόνα, την αμοιβαία κοινοποίηση των αντίστοιχων τελικών 
πορισμάτων τους, ώστε να αποφεύγονται τυχόν συγκρούσεις όσον αφορά τα αντίστοιχα 
δικαιώματά τους,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 σημειώθηκε σημαντική μείωση του αριθμού των 
υποθέσεων κακοδιοίκησης όπου επετεύχθη φιλικός διακανονισμός, μείωση που 
συνοδεύτηκε από μια εξίσου εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των ερευνών που 
περατώθηκαν με διατύπωση επικριτικής παρατήρησης και από ένα χαμηλότερο ποσοστό 
αποδοχής των σχεδίων συστάσεων του Διαμεσολαβητή από τα θεσμικά όργανα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε οι επικριτικές παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται σε
αποφάσεις περάτωσης υποθέσεων κακοδιοίκησης που δεν επιδέχεται επανόρθωση ούτε οι
συστάσεις ούτε οι ειδικές εκθέσεις του Διαμεσολαβητή έχουν δεσμευτική ισχύ, καθώς οι 
εξουσίες του δεν επεκτείνονται στην άμεση επανόρθωση κρουσμάτων κακοδιοίκησης, 
αλλά αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της αυτορρύθμισης της δημόσιας διοίκησης της 
Κοινότητας,
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Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 ο Διαμεσολαβητής, υποβάλλοντας δύο ειδικές εκθέσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την απόρριψη του σχετικού σχεδίου συστάσεων από το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, έκανε συνετή χρήση των εξουσιών του,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα προσέγγιση του Διαμεσολαβητή έναντι της Επιτροπής, η 
οποία συνίσταται στην προώθηση ενός πνεύματος εξυπηρέτησης ως αναπόσπαστο μέρος 
των ορθών διοικητικών πρακτικών και ως βασικό μέσο επανόρθωσης εσφαλμένων 
ενεργειών ή συμπεριφοράς, πρέπει να εφαρμοστεί από τη βάση προς την κορυφή σε 
συναινετική βάση, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθελοντική συνεργασία που καθιέρωσε ο Διαμεσολαβητής στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών λειτουργεί εδώ και περισσότερο από 
μια δεκαετία ως ένα ευέλικτο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών και ως μέσο παραπομπής των καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του Διαμεσολαβητή ως φορέα επιφορτισμένου με την 
προστασία των ευρωπαίων πολιτών έχει εξελιχθεί από τότε που θεσμοθετήθηκε το 
αξίωμά του, πριν από περισσότερα από δέκα έτη, και τούτο χάρη στην ανεξαρτησία του 
Διαμεσολαβητή και στον δημοκρατικό έλεγχο της διαφάνειας των δραστηριοτήτων του 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
είναι η δημοκρατική ισότητα όλων των ευρωπαίων πολιτών χωρίς διακρίσεις λόγω 
εθνικότητας ή γλώσσας και ότι εξακολουθούν να υποβάλλονται πολλές καταγγελίες από 
πολίτες, ενώσεις ή εταιρείες που δεν λαμβάνουν στη γλώσσα τους τις πληροφορίες που 
ζητούν σχετικά με κοινοτικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ή διαγωνισμών,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής επανέλαβε, τον Ιούλιο του 2006, την 
έκκλησή του για αναθεώρηση του καθεστώτος του και ότι ένα από τα αιτήματά του, για 
την τροποποίηση του άρθρου 3 του καθεστώτος του, έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ήδη από τις 6 Σεπτεμβρίου 2001 στο προαναφερθέν ψήφισμα σχετικά με 
την τροποποίηση του άρθρου 3 του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή, βάσει της 
γνωμοδότησης της κ. Luciana Sbarbati εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών, 

1. εγκρίνει την ετήσια έκθεση για το έτος 2006 που υποβλήθηκε από τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή και εγκρίνει τη μορφή με την οποία παρουσιάστηκε, συνδυάζοντας μια 
σύνοψη των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και 
μια θεματική ανάλυση των αποφάσεων του Διαμεσολαβητή και των προβλημάτων που 
ανέκυψαν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας· καλεί τον Διαμεσολαβητή, ωστόσο, να 
προβεί σε τεχνικές τροποποιήσεις, ώστε να καταστεί ευκολότερη η ανάγνωση των 
διαφόρων κεφαλαίων και ιδίως να καταστούν πιο κατανοητά τα στατιστικά στοιχεία·

2. θεωρεί ότι ο Διαμεσολαβητής εξακολούθησε να ασκεί τις εξουσίες του με ισορροπημένο 
και ενεργό τρόπο τόσο σε σχέση με την εξέταση και τη διεκπεραίωση των καταγγελιών 
και τη διενέργεια και την περάτωση ερευνών, όσο και σε σχέση με τη διατήρηση 
εποικοδομητικών σχέσεων με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς και 
την ενθάρρυνση των πολιτών να ασκούν τα δικαιώματά τους έναντι των κοινοτικών 
διοικητικών αρχών·



PE 390.565v01-00 6/18 PR\670935EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

3. τονίζει ότι ο βασικός σκοπός κάθε παρέμβασης του Διαμεσολαβητή είναι να επιτευχθεί 
φιλικός διακανονισμός μεταξύ του καταγγέλλοντος και του θεσμικού οργάνου και να 
αποφευχθεί η αντιπαράθεση ενώπιον της δικαιοσύνης1·

4. συμφωνεί ότι ο όρος «κακοδιοίκηση από μέρους της Κοινότητας» θα έπρεπε να 
ερμηνευτεί με ευρύ τρόπο, ώστε να συμπεριλάβει όχι μόνο παράνομες διοικητικές 
πράξεις ή παραβάσεις δεσμευτικών κανόνων ή αρχών, αλλά και περιπτώσεις όπου οι 
διοικητικές αρχές επιδεικνύουν οκνηρία, αμέλεια ή έλλειψη διαφάνειας·

5. ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να προωθήσει ένα πραγματικό πνεύμα εξυπηρέτησης ως 
αναπόσπαστο μέρος των ορθών διοικητικών πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η δημόσια διοίκηση της Κοινότητας θα είναι ανοικτή στο κοινό που χρησιμοποιεί τις 
υπηρεσίες της και διαθέσιμη για διάλογο μαζί του, αναγνωρίζοντας και απολογούμενη 
για τα λάθη της και αναζητώντας ικανοποιητικές λύσεις για τους καταγγέλλοντες·

6. θεωρεί ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι έχουν θεσπίσει χωριστούς κώδικες ορθής διοικητικής 
συμπεριφοράς κάποια από τα υπόλοιπα κοινοτικά θεσμικά όργανα και οργανισμούς, 
κυρίως η Επιτροπή και το Συμβούλιο: η μεν Επιτροπή με τον κώδικα της 13ης 
Σεπτεμβρίου 2000, που καλύπτει τις σχέσεις του προσωπικού της με το κοινό, το δε 
Συμβούλιο με τον κώδικα της 25ης Ιουνίου 2001 σχετικά με τις υπηρεσιακές σχέσεις του 
προσωπικού του με το κοινό,

7. ζητεί ο «ευρωπαϊκός κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς» που πρότεινε ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 
Σεπτεμβρίου 2001 να ισχύσει για το προσωπικό όλων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων 
και οργανισμών και, σε αντίθεση με τους άλλους κώδικες, να αναθεωρείται τακτικά και 
να δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Διαμεσολαβητή·

8. τονίζει ότι την αποτελεσματικότητα του κώδικα erga omnes εξήγησε ο Διαμεσολαβητής
στην επιστολή του της 11ης Μαρτίου 2002 προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, η 
οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Διαμεσολαβητή· θεωρεί, για το λόγο αυτό, ότι 
κανείς άλλος κώδικας με πιο περιορισμένη εφαρμογή δεν μπορεί να αντικαταστήσει ή να 
υποβιβάσει τον «ευρωπαϊκό» κώδικα συμπεριφοράς·

9. προτρέπει όλα τα θεσμικά όργανα να συνεργάζονται εποικοδομητικά με το 
Διαμεσολαβητή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, να τηρούν τους φιλικούς 
διακανονισμούς, να ανταποκρίνονται στις επικριτικές παρατηρήσεις του και να 
εφαρμόζουν τα σχέδια συστάσεων που συντάσσει·

10. ενθαρρύνει το Διαμεσολαβητή να καταρτίζει ετησίως έναν κατάλογο βέλτιστων 
διοικητικών πρακτικών και έναν κατάλογο πρακτικών που δεν είναι σύμφωνες με τις 
αποφάσεις του και να παρουσιάζει μια μελέτη των αποτελεσμάτων των επικριτικών 
παρατηρήσεών του·

11. παροτρύνει όλους εκείνους στους οποίους απευθύνονται επικριτικές παρατηρήσεις να 
σέβονται και να λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές στο πλαίσιο των μελλοντικών 

  
1 Πρβλ. συμπεράσματα του Γενικού Εισαγγελέα Geelhoed στην υπόθεση C-234/02 Lamberts, σημείο 66.
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τους ενεργειών, ούτως ώστε να αποφεύγονται, ιδίως στην περίπτωση της Επιτροπής, νέες 
επικρίσεις για την ασυνέπεια που μαρτυρά η ανακολουθία μεταξύ των επίσημων 
δηλώσεων των Επιτρόπων και των πράξεων ή των παραλείψεων των υπηρεσιών τους·

12. υπενθυμίζει σε όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς αφενός τις
υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2001 για την πρόσβαση 
του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής, ο οποίος πρέπει να εφαρμόζεται αποτελεσματικά, κυρίως για να διασφαλιστεί 
η αξιοπιστία της προτεινόμενης αναθεώρησής του που εξετάζεται επί του παρόντος, 
αφετέρου τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών·

13. καλεί εκ νέου την Επιτροπή να κάνει κατάλληλη χρήση της διακριτικής εξουσίας της να 
κινεί διαδικασίες επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ ή διαδικασίες 
κατά παραλείψεως δυνάμει του άρθρου 228 της Συνθήκης ΕΚ, φροντίζοντας επιμελώς να 
αποφεύγει καθυστερήσεις ή αδικαιολόγητες παραλείψεις ανάληψης έγκαιρης δράσης που 
είναι ασύμβατες με το καθήκον της Επιτροπής να επιβλέπει την εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου·

14. προτρέπει όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς, καθώς και τις
μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών να συνεργάζονται υπέρ της διαφάνειας και 
της συμμόρφωσης προς τους κανόνες χρηστής διοίκησης που περιλαμβάνονται στην εν 
λόγω έκθεση, χωρίς να μεταθέτουν τις ευθύνες τους σε ισχυρούς κεντρικούς φορείς όπως 
η Προεδρία του Συμβουλίου ή το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, επί 
των οποίων δύσκολα ο Διαμεσολαβητής θα μπορούσε ασκήσει έλεγχο·

15. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (European Personnel Selection
Office – EPSO) να διασφαλίσει ότι τηρεί αποτελεσματικά και πλήρως τους κανόνες και 
τις καθιερωμένες πρακτικές όσον αφορά τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια των 
διαδικασιών των διαγωνισμών, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των υποψηφίων σε 
πληροφορίες που τους αφορούν σχετικά με τη βαθμολόγηση των γραπτών, να θέσει 
τέρμα στις γλωσσικές διακρίσεις και να μην αποφεύγει τις ευθύνες της παραπέμποντας 
σε αποφάσεις που λαμβάνουν οι εξεταστικές επιτροπές·

16. ενθαρρύνει το Διαμεσολαβητή να διενεργήσει έρευνες, μεταξύ άλλων, για ζητήματα που 
σχετίζονται με τον «τρίτο πυλώνα» ή τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε 
ποινικές υποθέσεις και να επεκτείνει τις έρευνες αυτές στις δραστηριότητες της Europol·

17. επισημαίνει ότι ο Διαμεσολαβητής έχει υποβάλει δύο ειδικές εκθέσεις, εκ των οποίων η
μία έχει ήδη επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο της και η άλλη θα εξεταστεί από το
Κοινοβούλιο· στηρίζει τα συμπεράσματα που παρουσίασε ο Διαμεσολαβητής στην 
Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με τη δημοκρατική ισότητα όλων των ευρωπαίων 
πολιτών χωρίς διακρίσεις υπέρ των «ισχυρών» γλωσσών·

18. συμφωνεί με το Διαμεσολαβητή επί της ανάγκης επίσπευσης των εσωτερικών 
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διαδικασιών του Κοινοβουλίου ώστε να ρυθμίζεται πιο αποτελεσματικά το 
χρονοδιάγραμμα και οι διαδικασίες για την εξέταση της ετήσιας έκθεσής του από την 
Επιτροπή Αναφορών, καθώς επίσης και επί της ανάγκης επίσπευσης της διαδικασίας
μετάφρασης του πρωτότυπου κειμένου στις υπόλοιπες γλώσσες με τη βοήθεια 
περισσότερων πιστώσεων·

19. προτρέπει το Διαμεσολαβητή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο κάθε αίτημα που θα κρίνει ο 
ίδιος σκόπιμο για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αντίστοιχων 
υπηρεσιών τους και την ενθάρρυνση της συνεργασίας, στο πλαίσιο που ορίζεται από το 
άρθρο 1 της διοργανικής συμφωνίας της 15ης Μαρτίου 2006, με ιδιαίτερη αναφορά στις 
υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επικοινωνία, την τεχνολογία της πληροφορίας και 
τη μετάφραση·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι διατηρούνται εποικοδομητικές σχέσεις 
με τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, όπως εκφράζονται τόσο από τη συμμετοχή του 
Διαμεσολαβητή στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών όσο και από τον 
αμοιβαίο σεβασμό των αρμοδιοτήτων και των δικαιωμάτων τους· προσκαλεί τον 
Διαμεσολαβητή, για τον λόγο αυτόν, να διαβιβάζει εγκαίρως στην Επιτροπή Αναφορών 
τη θέση του σε σχέση με τις πιο σημαντικές έρευνες που κινεί, ώστε να επιτυγχάνονται
χρήσιμες συνέργειες·

21. επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη του, όπως εκφράστηκε το 2001, για το αίτημα του
Διαμεσολαβητή να τροποποιηθεί το καθεστώς του όσον αφορά την πρόσβαση στα 
έγγραφα και την ακρόαση μαρτύρων, συμφωνώντας ότι οι τροποποιήσεις που έχουν 
έκτοτε ζητηθεί θα συμβάλουν στη διασάφηση των εξουσιών του Διαμεσολαβητή 
δεδομένων των αυξανόμενων απαιτήσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων του και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πράξη, τα κυριότερα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν 
ήδη αποδεχτεί την πλειονότητα των τροποποιήσεων αυτών·

22. τονίζει ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα συνεπάγονταν την ποιοτική επέκταση των 
εξουσιών του Διαμεσολαβητή, χωρίς να θίγεται η βάση και η φύση του ρόλου του ως 
εγγυητή των συμφερόντων των πολιτών –και ως όχι ανακριτή– έναντι της δημόσιας
διοίκησης της Κοινότητας·

23. αναγνωρίζει τη χρησιμότητα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με
την αρχή της επικουρικότητας, στη διασφάλιση εξωδικαστικών μηχανισμών επίλυσης 
διαφορών και ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να επεκτείνει το δίκτυο αυτό ώστε να 
συμπεριλάβει και τους Διαμεσολαβητές που ασχολούνται ειδικά με την προστασία των 
ανηλίκων, τα οικογενειακά προβλήματα, την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δικαιώματα των κρατουμένων και τα δικαιώματα των ασθενών, και να το 
καταστήσει πιο αποτελεσματικό και διαδραστικό·

24. ενθαρρύνει τη διαβούλευση με την Επιτροπή Αναφορών, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαμεσολαβητών, για την επίλυση ζητημάτων που έχουν ήδη εξεταστεί στο 
πλαίσιο αναφορών και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη ως προκαταρκτικό στάδιο της 
επίλυσης προβλημάτων που εγείρονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·
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25. επικροτεί τη στρατηγική επικοινωνίας που ενέκρινε ο Διαμεσολαβητής, η οποία
προβλέπει τη χρήση διαφόρων μέσων ενημέρωσης των πολιτών και ευαισθητοποίησης 
του κοινού και η οποία, συμβάλλοντας στην καθιέρωση ποικίλων μορφών διαλόγου με 
σκοπό να έρθουν οι πολίτες πιο κοντά στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βοηθήσει τους πολίτες, σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να 
έχουν καλύτερη γνώση των δικαιωμάτων τους και των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της 
Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, 
στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους 
διαμεσολαβητές ή τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το πνεύμα εξυπηρέτησης του πολίτη

Πριν από δύο χρόνια, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συμπλήρωσε δέκα χρόνια λειτουργίας. 
Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που φέτος γιόρτασε την εικοστή 
επέτειό του ως άμεσα εκλεγμένο Κοινοβούλιο δυνάμει της Ενιαίας Πράξης, αναγνωρίζει ότι 
η Συνθήκη του Μάαστριχτ επέφερε ένα ποιοτικό άλμα στα δικαιώματα που απορρέουν από 
την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν 
αναφορές σε ένα κοινοβουλευτικό όργανο, το οποίο παραμένει ο μόνος διαιτητής, ή σε έναν 
πιο ειδικευμένο φορέα, ο οποίος, λειτουργώντας σε εξωδικαστική βάση, ακολουθεί μια 
διαδικασία που δεν αποκλείει την κοινοβουλευτική παρέμβαση σε περίπτωση που το 
κοινοτικό θεσμικό όργανο που είναι υπεύθυνο για το κρούσμα της κακοδιοίκησης αποδειχθεί 
απρόθυμο να συνεργαστεί. Το πνεύμα εξυπηρέτησης του πολίτη, που στόχο έχει να 
διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα – δηλαδή διαφανείς, προσιτές, ταχείες και συνεργατικές 
διοικητικές υπηρεσίες –, έχει ενθαρρυνθεί και ενισχυθεί σε κοινοτικό επίπεδο από τις 
συνδυασμένες προσπάθειες της Επιτροπής Αναφορών και του Διαμεσολαβητή· μπορεί δε 
κανείς να αναγάγει την εμφάνισή του στο ψήφισμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2001, ημερομηνία 
κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κώδικα ορθής διοικητικής 
συμπεριφοράς που είχε προτείνει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής.

Εξέταση των στατιστικών στοιχείων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2006, ο Διαμεσολαβητής έλαβε 3 830 καταγγελίες, 2% 
λιγότερες από ό,τι το 2005, αλλά στα ίδια πρωτοφανή επίπεδα του 2004, τα οποία ήταν 
αυξημένα κατά 53% σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Ηλεκτρονικά υπεβλήθη το 57%
των καταγγελιών, οι περισσότερες από τις οποίες, ήτοι 3 619, απεστάλησαν από 
μεμονωμένους πολίτες, ενώ μόλις 211 εξ αυτών υποβλήθηκαν από ενώσεις ή εταιρείες. Η 
εθνικότητα των συντακτών, με φθίνουσα σειρά ήταν: ισπανική (20,4%), γερμανική (14%), 
γαλλική (8,7%), βελγική (6,3%), πολωνική (6%), ιταλική (5,4%) και βρετανική (3,8%). Η 
κατάταξη αυτή αλλάζει ωστόσο, εάν το ποσοστό των καταγγελιών που υποβλήθηκαν από μια 
χώρα διαιρεθεί με το ποσοστό του πληθυσμού της στον συνολικό πληθυσμό της ΕΕ. Βάσει 
του υπολογισμού αυτού, μόλις σε 22 χώρες το πηλίκο είναι ανώτερο της μονάδας· λόγος 
ανώτερος της μονάδας δείχνει ότι η εν λόγω χώρα υποβάλλει περισσότερες καταγγελίες στον 
Διαμεσολαβητή από τον αριθμό που θα ανέμενε κανείς βάσει του μεγέθους του πληθυσμού 
της, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Λουξεμβούργου (με πηλίκο 14,2), της Μάλτας (10), 
της Κύπρου (7,6), του Βελγίου (2,8), της Σλοβενίας (2,7) και της Ισπανίας (2,2). Όσον αφορά 
το ζήτημα της γλωσσικής κατανομής των καταγγελιών, η αγγλική και η ισπανική γλώσσα 
αντιπροσωπεύουν έκαστη πάνω από το 20% των καταγγελιών, η γερμανική και η γαλλική 
αντιπροσωπεύουν έκαστη πάνω από το 10% και η πολωνική πάνω από το 5%.

Από το 95% των υποθέσεων για τις οποίες ολοκληρώθηκε η εξέταση του παραδεκτού, οι 
περισσότερες και πάλι δεν ενέπιπταν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή (78,5%), είτε διότι οι καταγγελίες δεν αφορούσαν κοινοτικό θεσμικό όργανο 
ή οργανισμό (93,7%), είτε διότι δεν αφορούσαν κρούσμα κακοδιοίκησης (5,4%). Από το 
21,5% των υποθέσεων που ενέπιπταν στην αρμοδιότητα του Διαμεσολαβητή, οι 449 από τις 



PR\670935EL.doc 11/18 PE 390.565v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

838 καταγγελίες κρίθηκαν επισήμως παραδεκτές και 258 εξ αυτών οδήγησαν στη διενέργεια 
έρευνας. Το 2006, ο Διαμεσολαβητής διενήργησε συνολικώς 582 έρευνες, εκ των οποίων 315
είχαν ήδη δρομολογηθεί από το 2005 και 9 κινήθηκαν αυτεπάγγελτα από τον ίδιο τον 
Διαμεσολαβητή.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το θεσμικό όργανο για το οποίο διενεργήθηκαν οι 
περισσότερες έρευνες ήταν η Επιτροπή, την οποία αφορούσε το 66% των ερευνών (387)· την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) αφορούσε το 13% των καταγγελιών 
(74), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 8% (49) και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
2% (11). Η κυρίαρχη μορφή καταγγελλόμενης κακοδιοίκησης ήταν η έλλειψη διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της άρνησης παροχής πληροφοριών (25%), ακολουθεί η άδικη 
μεταχείριση ή κατάχρηση εξουσίας (19%) και διάφορες άλλες μορφές κακοδιοίκησης, 
καταλήγοντας στις λιγότερο συχνά καταγγελλόμενες κατηγορίες του νομικού σφάλματος 
(5%) και της μη διασφάλισης από μέρους της Επιτροπής της εκπλήρωσης υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Συνθήκη (4%).

Οι δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή συνεχίζουν να εκτίθενται σε σχέση με τα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας εξέτασης των καταγγελιών, οι οποίες παρουσιάζονται 
λεπτομερέστερα όταν από τις έρευνες στοιχειοθετείται η ύπαρξη κρούσματος κακοδιοίκησης 
(συγκεκριμένα το 2006 υποβλήθηκαν 28 αιτήματα για υποβολή παρατηρήσεων/φιλικούς 
διακανονισμούς, ένα εκ των οποίων περατώθηκε με επιτυχία, διατυπώθηκαν επικριτικές 
παρατηρήσεις για 41 υποθέσεις, συντάχθηκαν 13 σχέδια συστάσεων και υποβλήθηκαν στο 
Κοινοβούλιο 2 ειδικές εκθέσεις). Οι εγγυήσεις που παρέχει η διαδικασία αυτή στους πολίτες 
συνέβαλε στην ενίσχυση της δύναμης της πειθούς του Διαμεσολαβητή, παρότι οι αποφάσεις 
αυτές δεν παράγουν νομικώς δεσμευτικά αποτελέσματα.

Οι εγγυήσεις που προσφέρει η διαδικασία αυτή στο κοινό συμβάλλει στην ενίσχυση της 
δύναμης της πειθούς του Διαμεσολαβητή, παρότι οι αποφάσεις του δεν έχουν νομικά 
δεσμευτική ισχύ. Επιπροσθέτως, ο Διαμεσολαβητής, το αξίωμα του οποίου θεσμοθετήθηκε 
από το Κοινοβούλιο, παρότι ενεργεί ανεξάρτητα, χαίρει της εμπιστοσύνης του Κοινοβουλίου, 
όπως φαίνεται στην πολιτική αξιολόγηση των ετήσιων και ειδικών εκθέσεων του 
Διαμεσολαβητή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Διαμεσολαβητής χαίρει επίσης της ενεργού στήριξης της Επιτροπής Αναφορών, τις 
συνεδριάσεις της οποίας παρακολούθησε τέσσερις φορές το 2006, και συνεργάζεται με τους 
ομολόγους του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών, το οποίο θα έπρεπε να επεκταθεί 
και να βελτιωθεί. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να τονιστεί ότι, παρότι δεν περιλαμβάνεται 
σχετική απαίτηση στις εκτελεστικές διατάξεις (άρθρο 2.4) ή στον Κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 191 παράγραφος 9), οι τακτικές επαφές μεταξύ των 
δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών πρέπει να περιλαμβάνουν 
την αμοιβαία κοινοποίηση των τελικών αποφάσεών τους, με σκοπό την αποφυγή της 
σύγκρουσης αρμοδιοτήτων. 

Ανάλυση των εξουσιών και των αποφάσεων που επηρεάζουν συχνότερα ορισμένες 
κατηγορίες δράσεων ή ορισμένα όργανα

Η έκθεση διαιρεί τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατόπιν ερευνών που περατώθηκαν το 2006 
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(250) σε πέντε κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται στα προβλήματα που 
σχετίζονται με την έλλειψη διαφάνειας από μέρους των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και 
οργανισμών (25% των ερευνών, 9 αποφάσεις στο κεφάλαιο 3), στον ρόλο της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα της Συνθήκης σε σχέση με διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 226 (9 αποφάσεις 
στο κεφάλαιο 3), στη διαχείριση συμβάσεων, των αμοιβών και των επιχορηγήσεων (8 
αποφάσεις στο κεφάλαιο 3) και στα προβλήματα σχετικά με την πρόσληψη και τη διαχείριση 
του προσωπικού των θεσμικών οργάνων (18 αποφάσεις στο κεφάλαιο 3).

Δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα

Σε πολλές από τις υποθέσεις που σχετίζονταν με εξαιρέσεις όσον αφορά την πρόσβαση του
κοινού δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, η διαδικασία περατώθηκε στο στάδιο 
των επικριτικών παρατηρήσεων, οι οποίες αποτελούν ένα μέσο με το οποίο επιχειρείται η 
πρόληψη της επανάληψης παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον, σε υποθέσεις όπου η έκδοση 
σύστασης θα ήταν άσκοπη ή απρόσφορη. Αυτό συνέβη με την υπερβολικά ευρεία ερμηνεία 
που έδωσε η Επιτροπή σε διαδικασίες που θα μπορούσαν να «ταυτιστούν με δικαστικές 
διαδικασίες» στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορούσε τις διαδικασίες διευθέτησης 
διαφωνιών του ΠΟΕ (σελ. 91), ή με την άρνηση της Επιτροπής να επιτρέψει την πρόσβαση 
σε έγγραφα με την αυθαίρετη δικαιολογία ότι η αποκάλυψη εθνικών σχεδίων για την 
κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα έθετε σε κίνδυνο τις εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεις ή ότι τα έγγραφα που αποστέλλουν ή λαμβάνουν τα κράτη μέλη 
θα έπρεπε να εκλαμβάνονται ως εσωτερικά έγγραφα (σελ. 94). Η Επιτροπή Αναφορών 
θεωρεί ότι θα ήταν ιδιαίτερα σκόπιμο να εκπονήσει ο Διαμεσολαβητής εντός του 2007, όπως 
ανακοινώθηκε στις 2 Μαΐου 2007, μια λεπτομερή μελέτη του πρακτικού αντικτύπου των 
επικριτικών παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν το 2006.

Αγνόηση των επικριτικών παρατηρήσεων

Ωστόσο, η επιτροπή εξεπλάγη αρκετά με τη νέα προσέγγιση που προτείνει ο Διαμεσολαβητής 
για τις υποθέσεις όπου είναι προφανές ότι οι επικριτικές παρατηρήσεις του δεν είχαν κανένα 
αποτέλεσμα (σελ. 82, 84 και 92)· η προσέγγιση αυτή θα αποσκοπούσε στην προώθηση ενός 
πνεύματος εξυπηρέτησης στα ανώτερα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης της Κοινότητας
καταφεύγοντας στον αρμόδιο Επίτροπο. Δεδομένου ότι τα εν λόγω προβλήματα αφορούν τη 
διαχείριση του προσωπικού της Επιτροπής, εάν στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πνεύμα 
εξυπηρέτησης του πολίτη σε αυτόν τον νευραλγικό τομέα, τότε τα λάθη θα πρέπει να 
διορθώνονται στην πηγή, προσεγγίζοντας την υπηρεσία που ευθύνεται για την παράνομη 
πράξη ή συμπεριφορά και πιέζοντάς την να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του 
ευρωπαϊκού κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς. Παρομοίως, παρότι η επικριτική 
παρατήρηση με την οποία περατώθηκε η έρευνα για την έλλειψη μέσων προσφυγής κατά 
μιας απόφασης του Ευρωπαϊκού Σχολείου στις Βρυξέλλες σχετικά με τους βαθμούς ενός 
μαθητή (σελ. 90-91), ο Διαμεσολαβητής δεν θα έπρεπε να χαλαρώσει τον έλεγχο που ασκεί 
στην Επιτροπή και, εάν χρειαστεί, στα κράτη μέλη. Το γεγονός ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία 
έχουν υιοθετήσει έναν κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς δεν φαίνεται πως επαρκεί, 
όπως και στην περίπτωση της Επιτροπής, για τη διασφάλιση της εμπέδωσης ενός 
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πραγματικού πνεύματος εξυπηρέτησης.

Ο ρόλος της Επιτροπής ως θεματοφύλακα της Συνθήκης

Όσον αφορά τη διακριτική εξουσία της Επιτροπής να αναλαμβάνει δράση δυνάμει των 
άρθρων 226 και 228 της Συνθήκης ΕΚ σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Συνθήκη, έχει καίρια σημασία για το αποτέλεσμα 
της εξέτασης πολλών αναφορών η δημιουργία ενός συστήματος που θα λειτουργεί σωστά. Σε 
ό,τι αφορά το εν λόγω ζήτημα, εξακολουθούν να είναι επίκαιρα πολλά από τα θέματα που 
εγείρονταν σε προηγούμενες εκθέσεις, επί παραδείγματι όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των 
εγγράφων που αφορούν τις διαδικασίες επί παραβάσει, ιδίως την αλληλογραφία μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών (έκθεση de Rossa, 2003). Οι υποθέσεις που εξετάστηκαν 
το 2006 δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Επιτροπή έκανε εσφαλμένη χρήση των διακριτικών 
εξουσιών της μην αναλαμβάνοντας εγκαίρως δράση πριν από την έναρξη των δικαστικών 
διαδικασιών, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα πολιτικούς λόγους όπως η δυσκολία επίτευξης 
συναίνεσης ανάμεσα στους Επιτρόπους σχετικά με το ευαίσθητο ζήτημα της παραβίασης της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών από τη Γερμανία στον τομέα των αθλητικών στοιχημάτων. 
Ωστόσο, η Επιτροπή Αναφορών εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο 
Διαμεσολαβητής έκανε ορθή χρήση των εξουσιών του, μεταξύ άλλων, εκδίδοντας ειδική 
έκθεση με την οποία επανορθώνεται η κατάσταση (σελ. 110). 

Τα συμπεράσματα του Διαμεσολαβητή εμφανίζονται λιγότερο σαφή και αιχμηρά στις 
επικρίσεις του για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της Επιτροπής κατά τη διεκπεραίωση των 
διαδικασιών επί παραβάσει στο στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής και της αποστολής 
αιτιολογημένης γνώμης στο κράτος που ευθύνεται για την καταγγελλόμενη παράβαση, εν 
προκειμένω την Ισπανία (σελ. 105). Αντιθέτως, ο Διαμεσολαβητής εξέδωσε μια σαφή 
επικριτική παρατήρηση χαρακτηρίζοντας ως πράξη κακοδιοίκησης την εσφαλμένη ερμηνεία 
κανόνα ή αρχής του δικαίου από την Επιτροπή, η οποία είχε καταφύγει σε υπεκφυγές, απλώς 
και μόνο για λόγους ευκολίας, αντί να επιδιώξει την έκδοση απόφασης για τη μη τήρηση από 
μέρους του κράτους των υποχρεώσεών του δυνάμει του άρθρου 228 στην περίπτωση της 
Γερμανίας, η οποία, όπως είχε ήδη αποφανθεί το Δικαστήριο, δεν είχε τηρήσει τις κοινοτικές 
υποχρεώσεις της όσον αφορά τη συσκευασία ορισμένων ποτών (σελ. 93). Ακόμη σαφέστερο 
ήταν το σχέδιο συστάσεων που συνέταξε ο Διαμεσολαβητής και στη συνέχεια έγινε δεκτό 
από το θεσμικό όργανο, με το οποίο επέκρινε την επ’ αόριστον αναβολή –υπό το πρόσχημα 
ότι η Επιτροπή επιθυμούσε να αντιμετωπίσει συνολικά τη ρίζα του ζητήματος– της 
διαδικασίας επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 226 κατά της Δανίας, η οποία δεν είχε 
τηρήσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με τη φορολόγηση των αυτοκινήτων (σελ. 103). Τόσο 
κατάφωρες καθυστερήσεις ή αδράνεια θα έπρεπε επίσης να καταδικάζονται πολιτικά από το 
Κοινοβούλιο κατά την εξέταση της ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή του κοινοτικού 
δικαίου.

Εξουσία έναρξης ερευνών

Όσον αφορά τις συμβάσεις και τη διαχείριση του προσωπικού, δύο από τις έρευνες που 
κίνησε αυτεπάγγελτα ο Διαμεσολαβητής δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι εξουσίες του 
παρέχουν ένα αποτελεσματικό μέσο παρακίνησης των διοικητικών αρχών προς την 
αυτορρύθμιση. Η πρώτη περίπτωση αφορά τη θετική απάντηση που έδωσε η Επιτροπή στην 
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πρόταση να ενταχθεί μια προαιρετική ρήτρα διαμεσολάβησης στις τυπικές δημόσιες 
συμβάσεις και τη δέσμευσή της να απαντήσει επί του ζητήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2007 (σελ. 111). Η δεύτερη περίπτωση αφορά την απόφαση του Κοινοβουλίου να καταργήσει 
τα ηλικιακά όρια στα προγράμματα άσκησης που διοργανώνει το ίδιο (σελ. 113). Αντιθέτως, 
στο εντελώς διαφορετικό πλαίσιο της εξέτασης από μέρους της Επιτροπής μιας σειράς 
καταγγελιών σχετικά με την κατασκευή ενός εμπορικού λιμένα στις Κανάριες Νήσους, θέμα 
που αποτελεί αντικείμενο έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας του Διαμεσολαβητή (σελ. 112) και 
αναφορών που έχουν υποβληθεί στο ΕΚ, προκύπτει ένα πρόβλημα πιθανής έλλειψης 
συγχρονισμού και ταύτισης απόψεων μεταξύ του Διαμεσολαβητή και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατά την εξέταση της υπόθεσης, εάν κληθούν αμφότεροι να αποφασίσουν επί 
της ουσίας της υπόθεσης, οφείλοντας όμως να την εξετάσουν από τη διαφορετική οπτική 
γωνία των διαφορετικών αρμοδιοτήτων τους. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η επιτροπή ζητεί 
από τον Διαμεσολαβητή να παρουσιάσει την ανεξάρτητη θέση του κάνοντας παράλληλα 
πληρέστερη χρήση, στο πλαίσιο του άρθρου 195, παράγραφος 3, του Κανονισμού, των 
διαύλων που έχει στη διάθεσή του για τη διενέργεια εποικοδομητικού διαλόγου με το 
Κοινοβούλιο.

Ο ρόλος της EPSO στις διαδικασίες προσλήψεων

Στην έκθεσή της για την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2003, η 
επιτροπή προειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (παράγραφος 18) 
να ευθυγραμμίσει τις διαδικασίες των διαγωνισμών με τις αρχές της διαφάνειας και του 
ανοικτού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Διαμεσολαβητή (1004/97 PD) και 
την έκθεση Bösch (A5-280/00). Συγκεκριμένα, όσον αφορά την πρόσβαση των υποψηφίων 
στα βαθμολογημένα γραπτά τους, ο εισηγητής κ. De Rossa τόνιζε ότι τότε, το 2003, όλοι όσοι 
συμμετείχαν σε διαγωνισμούς πρόληψης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα μπορούσαν 
να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτά. 

Τρία χρόνια αργότερα, το 2006, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί πλέον ότι υφίστανται τέτοιου 
είδους κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως φαίνεται καθαρά από την επικριτική παρατήρηση 
του Διαμεσολαβητή σχετικά με τις σύντομες και ανεπαρκείς πληροφορίες για τα είδη των 
μεταφραστικών λαθών που περιλαμβάνονται στο «δελτίο αξιολόγησης» της EPSO 
(674/2004/PB, σελ. 97). Οι υποψήφιοι έχουν έννομο συμφέρον από την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που τους αφορούν, η οποία θα μπορούσε να πληγεί στο μέλλον από τη 
συστηματική χρήση, για τις δοκιμασίες προεπιλογής, διαφόρων ερωτηματολογίων 
προσβάσιμων μόνο μέσω υπολογιστή που διαχειρίζονται εξωτερικές ειδικευμένες εταιρείες. 
Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμο να κινηθούν έρευνες για την πρόσβαση των 
υποψηφίων ιδίως στα θέματα των δοκιμασιών και στις ακριβείς απαντήσεις των 
ερωτηματολογίων, καθώς και στα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζει η εξεταστική επιτροπή 
για τις γραπτές δοκιμασίες (OI/5/05/PB σελ. 98), καθώς και γενικότερα για τη συμμόρφωση 
της EPSO με τις βασικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα ειδική έκθεση 
του Διαμεσολαβητή του 1999.

Επιπλέον, η επιτροπή θεωρεί απαράδεκτη την άρνηση της EPSO να απολογηθεί σε έναν 
υποψήφιο που αποκλείστηκε βάσει ενός προφανούς σφάλματος της εξεταστικής επιτροπής 
κατά την αξιολόγηση των προσόντων του, παρά τις επανειλημμένες σχετικές προσκλήσεις 
του Διαμεσολαβητή. Επρόκειτο για αλαζονική κατάχρηση εξουσίας την οποία χρειάστηκε να 
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επανορθώσει ο ίδιος ο Διαμεσολαβητής, απολογούμενος αντί της EPSO εκ μέρους των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σελ. 108). Πρόκειται σίγουρα για το αντίθετο του πνεύματος 
εξυπηρέτησης που θα έπρεπε να διακρίνει όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς και δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι η EPSO καταλαμβάνει τη δεύτερη 
θέση στον επονείδιστο κατάλογο των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για κρούσματα 
κακοδιοίκησης. Η επιτροπή καλεί τον Διαμεσολαβητή, για τον λόγο αυτόν, να υποβάλλει την 
EPSO σε αυστηρό και λεπτομερή έλεγχο, χωρίς να διακρίνει μεταξύ του διοικητικού έργου 
του προσωπικού της και των αποφάσεων των εξεταστικών επιτροπών, όπως ορθώς
υποστηρίζει ο Διαμεσολαβητής επικρίνοντας την EPSO (1217/04/OV σελ. 66), ιδίως 
παρακολουθώντας τις απαντήσεις της EPSO στις καταγγελίες των υποψηφίων όσον αφορά 
την τήρηση των προθεσμιών, τις τυπικές απαιτήσεις – ξεκινώντας με τις γλώσσες των 
υποψηφίων – και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο Διαμεσολαβητής ως βασικός παράγοντας του δημοκρατικού βίου της Ένωσης

Στις προηγούμενες εκθέσεις της, η επιτροπή τόνισε τον ρόλο που διαδραματίζει ο 
Διαμεσολαβητής ως εγγυητής της δημοκρατικής διαφάνειας και της λογοδοσίας στις 
κοινοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στα διοικητικά όργανα της ΕΕ (2003), τον 
ηγετικό ρόλο του στην παροχή πληροφοριών υψηλής ποιότητας για το πεδίο των 
αρμοδιοτήτων του (2004) και την προστιθέμενη αξία που προσφέρει η παρέμβασή του όσον 
αφορά τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και όχι μόνο σε σχέση με τα κρούσματα 
κακοδιοίκησης (2005). Φέτος, δίνεται έμφαση στον ρόλο του Διαμεσολαβητή ως βασικού 
παράγοντα του δημοκρατικού βίου της Ένωσης1 όταν λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ των 
πολιτών και των δημόσιων διοικητικών αρχών της Ένωσης των οποίων οι ενέργειες δεν 
ανταποκρίνονται στα προσδοκώμενα πρότυπα. Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στις 
προσπάθειές του να τονίσει τη διάκριση μεταξύ χρηστής διοίκησης και κακοδιοίκησης. Ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής φαίνεται πως ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόκληση που του 
απευθύνθηκε το 2004 να αποσαφηνίσει την έννοια της «κακοδιοίκησης».

Στηρίζουμε πλήρως την ουσία της παραγράφου 2.2.3 σχετικά με τις ενέργειες και τη 
συμπεριφορά που αποκλίνουν από τα πρότυπα της χρηστής διοίκησης. Εκτιμούμε επίσης την 
καθοδήγηση που παρέχεται στις δημόσιες διοικητικές αρχές της Κοινότητας που, 
αντιβαίνοντας τις υποχρεώσεις τους, δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους, δεν απολογούνται και 
δεν επιδιώκουν την εξεύρεση λύσεων ικανοποιητικών για τους καταγγέλλοντες. Επί 
παραδείγματι, ο τρόπος με τον οποίο η ΕΤΕπ επανεξέτασε την άρνησή της να παράσχει 
πρόσβαση σε μια έκθεση ελέγχου, επιτρέποντας τελικά στον καταγγέλλοντα να δει εκτενή 
αποσπάσματά της (σελ. 77-78), δείχνει το είδος της εποικοδομητικής προσέγγισης που μπορεί 
να μετατρέψει την κακή συμπεριφορά σε ορθή και θα έπρεπε να αποτελέσει παράδειγμα για 
παρόμοιες υποθέσεις. Η επιτροπή ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή, για τον λόγο αυτόν, να 
καταρτίζει έναν ετήσιο κατάλογο βέλτιστων διοικητικών πρακτικών, περιλαμβανομένων 
υποδειγματικών ή εξαιρετικά επιτυχημένων περιπτώσεων (υπήρξαν έξι τέτοιες περιπτώσεις 
το 2006), μαζί με τις περιπτώσεις όπου τα θεσμικά όργανα ενήργησαν με τον λιγότερο 
αξιέπαινο τρόπο.

  
1 Έκφραση από το «The process of adopting the Ombudsman's Statute» του Ezio Perillo, «Diritto dell'Unione
europea» (2006), τόμος 1, σελ. 143.
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Η Επιτροπή Αναφορών καλεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να παρακολουθεί 
από κοντά τις σχέσεις του κοινού με το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ αλλά και με το ίδιο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα και τον έλεγχο που 
ασκεί στην Επιτροπή κατά την άσκηση του καθήκοντός της να προασπίζει το κοινοτικό 
δίκαιο. Μια από τις κυριότερες αρχές που πρέπει να τονιστεί είναι η δημοκρατική ισότητα 
όλων των πολιτών της Ευρώπης, χωρίς διάκριση λόγω ιθαγένειας ή γλώσσας. Επομένως, 
παρότι χαιρετίζουμε την αυστηρή θέση που έλαβε ο Διαμεσολαβητής καταδικάζοντας το 
Συμβούλιο για επανειλημμένες πράξεις κακοδιοίκησης σχετιζόμενες με την απουσία 
γερμανικής έκδοσης του διαδικτυακού χώρου της Προεδρίας –και η ειδική έκθεση που 
παρουσίασε στις 30 Νοεμβρίου 2006 αξίζει να λάβει την πλήρη στήριξή μας– τα 
συμπεράσματά του (σελ. 109) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία για το 
αξίωμα ότι ορισμένες γλώσσες είναι «πιο ίσες από κάποιες άλλες». 

Επιδοκιμάζουμε επίσης τις πρωτοβουλίες που έλαβε ο Διαμεσολαβητής αρχικά υπό τη μορφή 
προτάσεων για την εξεύρεση φιλικού διακανονισμού από το Συμβούλιο και στη συνέχεια υπό 
τη μορφή επικριτικών παρατηρήσεων προς τα κράτη μέλη (σελ. 104-5) προκειμένου να 
καταδικαστεί και να τερματιστεί η εμπορική χορηγία της εκ περιτροπής Προεδρίας, εν 
προκειμένω της ιρλανδικής. Το συμβάν αυτό ανέδειξε το ευαίσθητο πρόβλημα των 
συγκρούσεων συμφερόντων σε τουλάχιστον έναν από τους διαύλους που συνδέουν άμεσα τα 
θεσμικά όργανα που βρίσκονται στον πυρήνα του νομοθετικού συστήματος της Ένωσης με 
τις εθνικές αρχές. Ορθώς ο Διαμεσολαβητής έθεσε επί τάπητος το πρόβλημα και θα έπρεπε 
να επαινεθεί περαιτέρω για την ενημέρωση που προσέφερε σχετικά με το αποτέλεσμα των 
ενεργειών του, βάσει των διαβουλεύσεων με τις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών. 

Ολοένα και πιο αποτελεσματική συνεργασία

Η Επιτροπή Αναφορών τάσσεται ανυπερθέτως υπέρ της επίσπευσης των δικών της 
διαδικασιών για να διασφαλιστεί η ταχύτερη εξέταση της ετήσιας έκθεσης του 
Διαμεσολαβητή (παράγραφος 4, έκθεση Schwab), και ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να 
προβεί σε αντίστοιχες προσπάθειες, υποβάλλοντας την έκθεσή του κατά το πρώτο τρίμηνο 
του έτους και προβαίνοντας σε ορισμένες τροποποιήσεις της παρουσίασης των στατιστικών 
και της ενότητας της ανάλυσης (κεφάλαιο 3 της τρέχουσας έκθεσης). Ωστόσο, θα απαιτηθούν 
επαρκή δημοσιονομικά κονδύλια για την ικανοποίηση των αυξανόμενων απαιτήσεων της 
κοινοβουλευτικής πολυγλωσσίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να απαιτηθούν φέτος δύο 
μήνες περισσότεροι για την παραγωγή των άλλων γλωσσικών εκδόσεων του πρωτότυπου 
αγγλικού κειμένου της έκθεσης.

Έχουν παρέλθει επτά χρόνια από το αίτημα του τότε Διαμεσολαβητή κ. J. Söderman για 
τροποποίηση του άρθρου 3, παράγραφος 2, σχετικά με την ελευθερία πρόσβασης σε αρχεία 
των θεσμικών οργάνων και την άνευ περιορισμών ακρόαση των υπαλλήλων και του λοιπού 
προσωπικού· στην έκθεση Almeida Garrett (A5-240/01), το Κοινοβούλιο (στις 6 Σεπτεμβρίου 
2001) είχε κάνει σε μεγάλο βαθμό δεκτές τις ζητούμενες τροποποιήσεις της απόφασης της 
9ης Μαρτίου 1994, αλλά η ειδική νομοθετική διαδικασία, παρότι έλαβε τη σύμφωνη γνώμη 
της Επιτροπής και του Συμβουλίου, δεν τελεσφόρησε (βλ. OEIL ACI 1999/2215). Η 
εισηγήτρια, η οποία είχε ήδη συντάξει τη γνωμοδότηση για την επιτροπή αυτή, δεν μπορεί 
παρά να τονίσει τα συμπεράσματα που ενέκρινε η επιτροπή στις 29 Μαΐου 2001 (σύμφωνα με 
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την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων), και ιδίως το συμπέρασμα αριθ. 4 
σχετικά με τη στήριξη των τροποποιήσεων του άρθρου 3 του καθεστώτος που είχε προτείνει 
ο Διαμεσολαβητής: «Η επιτροπή δεν μπορεί παρά να χαιρετίσει το γεγονός ότι ο 
Διαμεσολαβητής έχει ήδη ερμηνεύσει τις εξουσίες του και έχει ασκήσει τα δικαιώματά του 
όσον αφορά τις έρευνες με προοδευτικό τρόπο, χωρίς να προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις 
από την Επιτροπή».

Επί τη ευκαιρία αυτή, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εκτενέστερες προτάσεις για 
τροποποίηση του καθεστώτος που υπέβαλε ο κ. Διαμαντούρος στις 11 Ιουλίου 2006, η 
εισηγήτρια επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη της, υπό την προϋπόθεση ότι ο Διαμεσολαβητής 
θα διατηρήσει μια ορισμένη συνέπεια στην προοδευτική ανάπτυξη των εξουσιών του. Η 
ανάπτυξη αυτή δικαιολογείται από τις αυξανόμενες απαιτήσεις που τίθενται στον 
Διαμεσολαβητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα οποία έχουν ουσιαστικά ήδη γίνει 
δεκτά από τα βασικά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Στην πράξη, οι τροποποιήσεις αυτές 
επιφέρουν ποιοτική επέκταση των εξουσιών του Διαμεσολαβητή χωρίς να επηρεάζουν τη 
φύση των αρμοδιοτήτων του ή τη μη δεσμευτική ισχύ όλων των αποφάσεών του (βλ. 
νομολογία του Πρωτοδικείου της 22ας Μαΐου 2000 στην υπόθεση T-103/99).

Το συμπέρασμα αυτό, με την αποδοχή της ουσίας των ζητούμενων τροποποιήσεων του 
καθεστώτος, είναι σύμφωνο με διάφορες πρόσφατες αποφάσεις των κοινοτικών δικαστηρίων, 
όπως, επί παραδείγματι, η απόφαση του Πρωτοδικείου της 10ης Απριλίου 2002 στην 
υπόθεση T-209/00, σύμφωνα με την οποία ο Διαμεσολαβητής δεν έχει την ίδια διακριτική 
εξουσία με την Επιτροπή όσον αφορά την έναρξη διαδικασιών επί παραβάσει, καθώς δεν 
μπορεί να αρνηθεί, χωρίς δεόντως αιτιολογημένους λόγους, να δώσει συνέχεια σε μια 
παραδεκτή καταγγελία, ή την απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Μαρτίου 2004, στην 
υπόθεση Lamberts C-234/02, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις του Διαμεσολαβητή, 
παρότι δεν είναι δεσμευτικές, μπορούν να οδηγήσουν σε ενέργειες δυνάμει του άρθρου 288 
ΣΕΚ για εξωσυμβατική ευθύνη. Είναι συνεπώς σκόπιμο, και για λειτουργικούς λόγους, να 
επιτραπεί στον Διαμεσολαβητή να ασκεί πλήρως τις εξουσίες του όσον αφορά τη διενέργεια 
ερευνών.

Είναι απαραίτητο, ως εκ τούτου, να συνεχίσει ο Διαμεσολαβητής να επιτελεί τα καθήκοντά 
του κατά τρόπο ισχυρό και ευέλικτο, αντανακλώντας τη φύση των δραστηριοτήτων του, οι 
οποίες αποτελούν ουσιαστικά ένα «εργαστήριο για την ανάπτυξη μη δεσμευτικού δικαίου». Η 
επιτροπή καλεί, για τον λόγο αυτόν, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να διενεργεί έρευνες και 
στον αποκαλούμενο «τρίτο πυλώνα», τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικές 
υποθέσεις, επεκτείνοντας, επί παραδείγματι, τις έρευνές του στις δραστηριότητες της 
Europol. Ταυτοχρόνως, η επιτροπή τον προτρέπει να χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των 
Διαμεσολαβητών καθώς και να αξιοποιεί την εμπειρία της επιτροπής για την επίλυση 
ζητημάτων σχετικών με κοινοτικές πολιτικές που πρέπει να διευθετηθούν προτού βρεθεί 
λύση σε προβλήματα εθνικής ή τοπικής κλίμακας που έχουν ανακύψει στην περιφέρεια του 
δικτύου, όπως το ζήτημα που έθεσε ο Διαμεσολαβητής της Friuli-Venezia Giulia σχετικά με 
την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων (σελ. 114).

Τέλος, για να επιτευχθεί πλήρης επικουρικότητα στους εξωδικαστικούς μηχανισμούς 
επίλυσης διαφορών, το δίκτυο θα έπρεπε, ιδανικά, να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και 
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ειδικούς Διαμεσολαβητές που ασχολούνται με τα δικαιώματα των ανηλίκων1, τα 
οικογενειακά προβλήματα, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των 
δικαιωμάτων των κρατουμένων και των ασθενών, ώστε να αυξηθεί η δημοτικότητα του 
δικτύου και να επεκταθεί η επιρροή των Διαμεσολαβητών πέρα από τα όρια της εδαφικής 
δικαιοδοσίας τους, με στόχο την καθιέρωση πολλαπλών μορφών διαλόγου, τις οποίες η 
επιτροπή θεωρεί ως θετικό σημάδι για την ανάπτυξη ολοένα και πιο στενών σχέσεων μεταξύ 
των πολιτών και των θεσμικών οργάνων υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι, κρίνοντας από την – απογοητευτική
– εμπειρία της Ιταλίας όσον αφορά το αξίωμα του διαμεσολαβητή2, η δημιουργία μιας
πληθώρας τοπικών διαμεσολαβητών ως αντιστάθμισμα της απουσίας ενός ενιαίου εθνικού 
διαμεσολαβητή μπορεί να ενισχύσει τη σημασία και την προβολή του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή, εάν αληθεύει – γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη – ότι οι περισσότεροι 
επισκέπτες του ιστοτόπου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχουν τη βάση τους στην Ιταλία 
(σελ. 160).

  
1 Στην Ευρώπη λειτουργεί από το 1997 ένα δίκτυο συνηγόρων του παιδιού.
2 Το άρθρο 16 του νόμου 127 της 15ης Μαΐου 1997 για τη θεσμοθέτηση του αξιώματος των εθνικών 
διαμεσολαβητών δεν έχει εφαρμοστεί έως σήμερα.


