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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αρμόδια επί 
της ουσίας:

– να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει την ακόλουθη 
σύσταση:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πιεστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι ότι οι πολίτες θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητά της·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι ενέργειες της Ένωσης πρέπει να συμμορφώνονται με την 
αρχή του κράτους δικαίου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει το δικαίωμα χρηστής διοίκησης ως θεμελιώδες 
δικαίωμα των πολιτών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κώδικας καλής διοικητικής συμπεριφοράς τον οποίο συνέταξε ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο οποίος εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 6 
Σεπτεμβρίου 20011 παρέχει μια καλή βάση για τον νέο κανονισμό, όπως και η σύσταση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για χρηστή διοίκηση·

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, δυνάμει του άρθρου 298 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση ελάχιστων 
προδιαγραφών ποιότητας και δικονομικών εγγυήσεων που θα τηρούνται από όλα τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης·

– να συμπεριλάβει στο παράρτημα της πρότασης ψηφίσματός της τις ακόλουθες συστάσεις:

2. ο κανονισμός πρέπει να παρέχει εγγυήσεις και να θεσπίζει λεπτομερέστερους 
δικονομικούς κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των θεμελιωδών αρχών χρηστής 
διοίκησης, ιδίως της νομιμότητας και της ασφάλειας δικαίου, της αναλογικότητας, της 
αμεροληψίας και της δικαιοσύνης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ισότητας·

3. η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καθοδηγείται από την αρχή της δημόσιας 
υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία οφείλει να ενεργεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση των 
πολιτών, για παράδειγμα παρέχοντας στους πολίτες τις συμβουλές που χρειάζονται και 
απαντώντας στις ερωτήσεις τους, αιτιολογώντας γραπτώς τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται και υποδεικνύοντας σε όλους τους ενδιαφερόμενους τα προβλεπόμενα 
ένδικα μέσα·

4. πρέπει να οριστεί στους σχετικούς δικονομικούς κανόνες μια γενική υποχρέωση, 

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 με θέμα την ειδική έκθεση του 

Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την εξέταση ιδίας πρωτοβουλίας για την 
ύπαρξη κώδικα καλής διοικητικής συμπεριφοράς στα διάφορα κοινοτικά θεσμικά όργανα και οργανισμούς 
και τη δυνατότητα πρόσβασης του κοινού σε αυτόν (ΕΕ C 72 E της 21.3.2002, σ. 331).
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σύμφωνα με την οποία τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί θα υποχρεούνται να 
ενεργούν εντός ευλόγου προθεσμίας·

5. οι δικονομικοί κανόνες πρέπει να εγγυώνται, δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ότι ο ενδιαφερόμενος θα έχει 
δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης πριν να ληφθεί ατομικό μέτρο εις βάρος του·

6. το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση πρέπει να εφαρμόζεται μέσω ενός κανόνα που 
θα υποχρεώνει τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς να παρέχουν στους πολίτες 
κάθε πληροφορία που ενδέχεται να χρειάζονται για την προάσπιση των δικαιωμάτων 
τους καθώς και μέσω της παροχής πρόσβασης στα έγγραφα που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής1, σε συνδυασμό με το δικαίωμα 
πρόσβασης στο δικό τους αρχείο· τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί πρέπει να 
υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των εγγράφων τους·

7. δεδομένου ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα, δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 
αλληλογραφία του με τη διοίκηση της Ένωσης να επικοινωνεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης της επιλογής του, η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τα θεσμικά 
όργανα όταν απευθύνονται στους πολίτες να είναι σαφής και ευκόλως κατανοητή.

                                               
1 ΕΕ L 145 της 31.05.01, σ. 43.
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ πριν από δυόμισι χρόνια. Το άρθρο 298 περί 
χρηστής διοίκησης είναι το μόνο από τα νέα άρθρα της Συνθήκης για το οποίο η Επιτροπή 
δεν έχει ακόμα προβεί σε καμία ενέργεια. Συνεπώς, κρίνεται πλέον σκόπιμη η ανάληψη 
δράσης προς αυτή την κατεύθυνση.

Το αίσθημα εμπιστοσύνης στη διοίκηση θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικά με την 
κατάρτιση ενός διοικητικού κώδικα που θα εφαρμόζεται σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και ο οποίος θα ορίζει τις αρχές και τις πρακτικές της χρηστής διοίκησης. Το άρθρο 298 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας προβλέπει την κατάρτιση παρόμοιου κανονισμού, ορίζοντας ότι 
«Κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της 
Ένωσης στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση, ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη.
Τηρουμένου του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που θεσπίζονται 
βάσει του άρθρου 336, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω
κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, καθορίζουν τις διατάξεις προς τον 
σκοπό αυτό». 

Το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει το 
δικαίωμα των πολιτών στη χρηστή διοίκηση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, 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 
άρθρο αναφέρει επίσης το δικαίωμα του κάθε πολίτη σε ακρόαση, το δικαίωμα να έχει 
πρόσβαση στο φάκελό του, να λαμβάνει αποζημίωση για ζημίες και να απευθύνεται στα 
όργανα της Ένωσης σε μια από τις γλώσσες των Συνθηκών, καθώς και την υποχρέωση της 
διοίκησης να αιτιολογεί τις αποφάσεις της. 

Ο εν λόγω κατάλογος δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες κατευθυντήριες 
γραμμές για χρηστή διοίκηση, αποτελεί τη βάση δυνάμει της οποίας η εν λόγω πρόταση θα 
μετατραπεί σε κανονισμό. Ο ευρωπαϊκός κώδικας καλής διοικητικής συμπεριφοράς, τον 
οποίο συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο οποίος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το 2001, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών. 
Οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης περί χρηστής διοίκησης θα μπορούσαν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν ως κείμενο αναφοράς για την κατάρτιση του κανονισμού. 

Ο διοικητικός κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της ΕΕ. Ωστόσο, δεν μπορεί να ισχύει στην περίπτωση όπου τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν αποφάσεις που έχει λάβει η ΕΕ.

Η νομιμότητα εξαρτάται από το κατά πόσο οι πολίτες πιστεύουν ότι είναι σε θέση να 
επηρεάσουν τις πολιτικές της ΕΕ, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, 
καθώς και από την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στον δίκαιο και ανεξάρτητο χαρακτήρα της 
διοίκησης της ΕΕ.

Η θέσπιση ενός κανονισμού σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες προσφέρει μια αίσθηση 
ασφάλειας, όχι μόνο για τους πολίτες αλλά και για τους υπαλλήλους της Ένωσης, για τους 
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οποίους ο κανονισμός θα λειτουργήσει υποστηρικτικά ως προς την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Ένας νόμος για τη χρηστή διοίκηση θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως βάση 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο χειρίζεται υποθέσεις που αφορούν τη διοίκηση της 
Ένωσης.

Επί του παρόντος, υπάρχουν διάφορες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εφαρμογή στη 
διοικητική διαδικασία και αφορούν συγκεκριμένους τομείς, όπως η πολιτική ανταγωνισμού, η 
περιφερειακή πολιτική και η πολιτική καταναλωτών. Το πρόβλημα με τους εν λόγω κανόνες 
είναι ότι υφίστανται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ, χωρίς να 
υπάρχει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για το συγκεκριμένο θέμα. 

Οι ανοικτές διαδικασίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της χρηστής διοίκησης. Αποτελούν 
επίσης τον σημαντικότερο παράγοντα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Οι κανόνες που 
διέπουν την πρόσβαση στα έγγραφα (1049/2001) είναι ανοικτοί για αναθεώρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εδώ και πολλά έτη. Είναι σαφές ότι ο επικείμενος 
νόμος για τη διοίκηση πρέπει να πληροί τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. Ωστόσο, σε 
ορισμένα σημεία, οφείλει να υπερβεί τα όρια του κανονισμού. Για παράδειγμα, στον νόμο για 
τη διοίκηση πρέπει να ενσωματωθεί η απαίτηση καταχώρισης της τεκμηρίωσης, η οποία δεν 
περιλαμβάνεται στον κανονισμό 1049/2001.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα καλής διοικητικής συμπεριφοράς, που συντάχθηκε από 
τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, η διοίκηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να 
συμμορφώνεται με ορισμένες αρχές δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον εν λόγω κώδικα, 
αποτελεί καθήκον των υπαλλήλων της ΕΕ να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής τους με τα θεσμικά όργανα. 
Αυτό προϋποθέτει την παροχή απαντήσεων στα ερωτήματα των πολιτών, την καθοδήγησή 
τους ώστε να απευθύνονται στα αρμόδια όργανα και την αντιμετώπισή τους με σεβασμό.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε σχέση με τη 
διοίκηση της ΕΕ είναι η γλώσσα. Παρόλο που η Συνθήκη ορίζει ότι πρέπει να παρέχεται 
στους πολίτες η δυνατότητα να επικοινωνούν με τα θεσμικά όργανα σε οποιαδήποτε από τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ, αυτό δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ότι η γλώσσα είναι κατανοητή. 
Η πολυπλοκότητα της νομικής και της επίσημης γλώσσας δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο 
την κατανόηση όταν πραγματοποιείται μετάφραση σε άλλη γλώσσα. Οι υπάλληλοι στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε η γλώσσα που χρησιμοποιούν να είναι 
κατανοητή.


