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Συνεπώς, η πρακτική δεν έχει προσαρμοστεί κατάλληλα.
7. Εάν λάβει κανείς υπόψη του τις ετήσιες εκθέσεις των θεσμικών οργάνων, όλα φαίνεται ότι 
βαίνουν καλώς. Ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική αν εξετάσει κανείς το έργο του
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, το οποίο έχει δώσει νέο περιεχόμενο στην έννοια της
διαφάνειας στο πλαίσιο της ΕΕ, δηλαδή από μια έννοια μεμονωμένη και παθητική (που 
συνίσταται στο νόμιμο δικαίωμα κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα) σε μια 
πολύ ευρύτερη και προορατική υποχρέωση της διοίκησης της ΕΕ να διασφαλίζει ότι οι 
πληροφορίες όσον αφορά τις πολιτικές και τις δράσεις της είναι πραγματικά προσβάσιμες. 
Κακοδιοίκηση λαμβάνει χώρα όταν ένα δημόσιο όργανο δεν ενεργεί σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις αρχές που το δεσμεύουν1. Για την υποβολή αναφοράς στο Διαμεσολαβητή, ο
αναφέρων δεν χρειάζεται να έχει έννομο συμφέρον ή να θίγεται προσωπικά από την 
κακοδιοίκηση. Η εν λόγω δυνατότητα υποβολής αναφοράς ως actio popularis αποτελεί μια
σημαντική διαδικαστική οδό που επιτρέπει στους πολίτες να έρχονται σε άμεση επαφή με τη 
διοίκηση της ΕΕ και να θέτουν σε κίνηση μια διαδικασία λογοδοσίας. Σύμφωνα με τις
διατάξεις εφαρμογής ο Διαμεσολαβητής "συνεργάζεται στο μέτρο του δυνατού με το υπόψη
όργανο προκειμένου να επιτύχει ένα φιλικό διακανονισμό για να εξαλείψει το κρούσμα 
κακοδιοίκησης και να ικανοποιήσει τον αναφέροντα"2.
8. Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να εξαναγκάσει ένα όργανο να τηρήσει τις υποχρεώσεις του 
ούτε να υποβάλει ένα νομικό ζήτημα στα δικαστήρια στο Λουξεμβούργο (εξ ονόματος του 
αναφέροντος)3. Ωστόσο, ο Διαμεσολαβητής διαδραματίζει ένα ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο 
προκειμένου να διασφαλίσει τη διαφάνεια στην ΕΕ. Σήμερα, το ένα τρίτο περίπου των
ερευνών του αφορά την έλλειψη διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης 
παροχής πληροφοριών4. Αρχικά, ο Διαμεσολαβητής είχε υιοθετήσει μια μάλλον νομική
προσέγγιση αποδίδοντας μεγαλύτερη έμφαση στις διαρθρωτικές πτυχές του τρόπου με τον
οποίο ορισμένα όργανα, κυρίως το Συμβούλιο και η Επιτροπή, δημοσιοποιούσαν τις 
πληροφορίες ή αρνούνταν την πρόσβαση σε αυτές5. Ο Διαμεσολαβητής, στο ρόλο του
διαιτητή αποδίδει για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης σημασία στη διαφάνεια, 
δεδομένου ότι η καλή διακυβέρνηση και ο κώδικας καλής διοικητικής συμπεριφοράς
προωθούν τη διαφάνεια μέσω διαμόρφωσης πολιτικών υπό μορφήν κανόνων και 

                                               
1 Ετήσια έκθεση 1995 του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.
2 Άρθρο 6, παράγραφος 1 των διατάξεων εφαρμογής (διατίθεται στην ιστοθέση
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces).
3 Η πολύκροτη και πολύχρονη υπόθεση Bavarian Lager αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το ότι ακόμη και μια
πολύ ισχυρή σύσταση και εν συνεχεία μια ειδική έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια σαφής
διαπίστωση κακοδιοίκησης δεν είχε κανένα αποτέλεσμα όσον αφορά τη συμπεριφορά του οργάνου (Επιτροπή) 
που εγκαλείτο για κακοδιοίκηση. Πράγματι, χρειάστηκαν δύο ακόμη δικαστικές αποφάσεις σε μια περίοδο έξι
ετών προκειμένου να εκδοθεί μια σαφής απόφαση στο υψηλότερο δικαιοδοτικό επίπεδο όσον αφορά την ορθή
«ερμηνεία» της σύνθετης σχέσης μεταξύ πρόσβασης στα έγγραφα αφενός και προστασίας δεδομένων και 
δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, αφετέρου. Μόνο ένας εύπορος, δικομανής και επίμονος αναφέρων μπορεί να 
διεκπεραιώσει μια τόσο μακρόχρονη δικαστική διαδικασία (σχετικά με την πρόσβαση στα πρακτικά μιας 
συνεδρίασης που διεξήχθη πρίν από 14 χρόνια!).
4 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις 
δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 (P7_TA(2010)0435) (διατίθεται στην ιστοθέση
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN).
5 Για μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή στο ζήτημα αυτό βλέπε, Ian Harden, 'The
European Ombudsman's efforts to increase openness in the Union', in Veerie Deckmyn (ed.), Increasing
transparency in the European Union, Maastricht, European Institute of Public Administration, 2002, σ. 123-145, 
σ. 130 και επ..
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κατευθυντηρίων γραμμών1. Οι προνομίες του Διαμεσολαβητή του επιτρέπουν να έχει
πρόσβαση στους διοικητικούς φακέλους και να τους δημοσιοποιεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας. Συνεπώς, αυτές αποτελούν ενδεχομένως το πιο αποτελεσματικό μέσο για το 
άνοιγμα των διοικητικών στεγανών και για την υπέρβαση της παλιάς γραφειοκρατικής 
λογικής του περιορισμού της διασποράς πληροφοριών. Παρέχουν επίσης μια εναλλακτική 
οδό πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα, δεδομένου ότι η πιο τυπική και νομικά 
προβλεπόμενη οδός είναι και περισσότερο δαπανηρή. Συνεπώς, ο Διαμεσολαβητής
λειτουργεί ως σημαντικός καταλύτης για την προώθηση των ανοικτών διαδικασιών και της
διαφάνεια2.
9. Ο έλεγχος των περιπτώσεων κακοδιοίκησης από τον Διαμεσολαβητή συνιστά 
διορθωτικό μέσο κατά των παραβιάσεων των κανόνων συμμετοχής πέρα από ένα 
αυστηρά νομικό πλαίσιο. Για παράδειγμα ο Διαμεσολαβητής έχει καταστήσει σαφές ότι ο
έλεγχος της συμμόρφωσης προς τους ελάχιστους κανόνες για τη διαβούλευση που έχει 
θεσπίσει η Επιτροπή υπάγεται στις αρμοδιότητές του και ότι προτίθεται να το πράξει κατά 
τρόπο προορατικό3. Οι διοικητικές πρακτικές που δεν υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο μπορεί
συνεπώς να επανεξεταστούν. Σε αντίθεση με τα δικαστήρια, ο Διαμεσολαβητής μπορεί
συνεπώς να συμβάλει στην αντιμετώπιση ορισμένων ελλείψεων που χαρακτηρίζουν τις
πρακτικές της Επιτροπής σε θέματα διαβούλευσης. Ωστόσο, η συμβολή του στο ζήτημα αυτό 
περιορίζεται αναγκαστικά περιορισμένη από το πεδίο εφαρμογής των ελάχιστων κανόνων για 
τη διαβούλευση4.

10. Όταν υπόκεινται σε έξωθεν επικρίσεις για την έλλειψη πρόθεσης να βελτιώσουν τη 
διαφάνεια των δραστηριοτήτων τους, τα θεσμικά όργανα απαριθμούν όλες τις πρωτοβουλίες 
που έχουν αναλάβει προς την κατεύθυνση αυτή. Ορισμένα από τα μέτρα αυτά είναι
εξαιρετικά χρήσιμα, όπως η αναμετάδοση στο διαδίκτυο των συνεδριάσεων των συμβουλίων
υπουργών ή των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αλλά ακόμη και οι θετικές
αυτές πρωτοβουλίες προκαλούν ορισμένες φορές σύγχυση λόγω έλλειψης συντονισμού και 
διαλειτουργικότητας, ακόμη και αν τα θεσμικά όργανα δημιουργούν την εντύπωση ότι 
συνεργάζονται. Μεγαλύτερη κατάπληξη προκαλεί η απουσία διασύνδεσης των μητρώων των
οργάνων ή των ιστοτόπων τους καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων τους που 
διαχειρίζονται τα δεδομένα που αφορούν τις διοργανικές εργασίες. Από μια εξωτερική
έκθεση που συντάχθηκε πρόσφατα για μια ομάδα εργασίας του ΕΚ προκύπτει ότι οι πολίτες
της ΕΕ χρησιμοποιούν στην πλειοψηφία τους τις γενικές μηχανές έρευνας στο διαδίκτυο, 
όπως Google, και είτε λαμβάνουν είτε δεν λαμβάνουν το έγγραφο ή τις πληροφορίες που 
αναζητούν. Οι «παθητικοί» αυτοί χρήστες, όπως μπορεί να τους αποκαλέσει κανείς, 
επωφελούνται ωστόσο σε μεγάλο βαθμό από τους "ενεργητικούς" χρήστες που αποτελούν
μια μειοψηφία χρηστών που είναι συχνά πολύ κριτικοί και οι οποίοι παρακολουθούν τα 
διάφορα μητρώα και ορισμένες φορές απαιτούν κατά τρόπο συστηματικό από τα όργανα να 
τοποθετήσουν στο διαδίκτυο έγγραφα που έχουν καταχωρηθεί αλλά δεν είναι διαθέσιμα. 
                                               
1 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Ευρωπαϊκός κώδικας καλής διοικητικής συμπεριφοράς, που διατίθεται στην 
τελευταία του εκδοχή στη διεύθυνση http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces.
2 Βλέπε επίσης Carol Harlow, 'Transparency in the European Union: weighing the public and private interest', in
Jan Wouters, Luc Verhey and Phiiipp Kiiver (eds.), European constitutionalism beyond Lisbon, Antwerp, 
Intersentia, 2009, σ. 209-238.
3 Βλέπε απόφαση του Διαμεσολαβητή στην αναφορά 948/2004/OV κατά της Επιτροπής (4.5.2005), παράγραφοι
1.1 έως 1.4, 3.8, και 3.18, καθώς και την απόφαση του Διαμεσολαβητή στην αναφορά 3617/2006/JF κατά της 
Επιτροπής (3.7.2008).
4 Για τους περιορισμούς αυτούς, βλέπε Joana Mendes, Participation in EU rulemaking, cit. Κεφάλαιο 3, εδάφιο
3.3.3.
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Χωρίς να ληφθεί υπόψη ο ρόλος της δραστήριας αυτής μειονότητας υποστηρίζεται
ορισμένες φορές εσφαλμένα ότι οι κανονισμοί για την πρόσβαση στα έγγραφα είναι άνευ 
σημασίας λόγω της περιορισμένης σχετικά χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στα 
έγγραφα από το κοινό και λόγω του ότι το φάσμα των «χρηστών» (κατά βάση φοιτητές και 
ερευνητές (40%), και νομικοί (8,8%))1 είναι περιορισμένο.
11. Σύμφωνα με το πρότυπο του “Freedom Information Act” (αμερικανικός νόμος για την 
ελεύθερη πληροφόρηση) όλα τα θεσμικά όργανα καθώς και όλοι οι φορείς και οι αρχές της 
ΕΕ θεωρούν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό ότι αποτελεί υποχρέωσή τους να παρέχουν μέσω 
του διαδικτύου λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τα καθήκοντα, την οργάνωση, τη δομή, τις 
δραστηριότητες, τις ημερήσιες διατάξεις καθώς και τα σημαντικότερα υπό εξέταση έγγραφα. 
Το επίπεδο της ενημέρωσης είναι από όργανο σε όργανο, συχνά δε και στο πλαίσιο του ίδιου
οργάνου διαφορετικό. Εντούτοις, με την ανάπτυξη των μητρώων των εγγράφων τα τελευταία
χρόνια και ιδίως των μητρώων του Συμβουλίου και της Επιτροπής, όλο και περισσότερα 
έγγραφα αναρτώνται στο διαδίκτυο σε ένα στάδιο που προηγείται της διαδικασίας λήψης 
απόφασης, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που δεν δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε 
κάποια άλλη θέση. Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή ειδικότερα έχει δημιουργήσει σειρά 
ειδικών μητρώων εγγράφων, όπως για παράδειγμα το λεπτομερέστατο μητρώο για την 
«επιτροπολογία»2 καθώς και άλλες ειδικές ιστοθέσεις των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων
καθώς και ένα ειδικό μητρώο εμπειρογνωμόνων. Παρά τις θετικές αυτές βελτιώσεις, 
εξακολουθεί να είναι ωστόσο αποκαρδιωτικό το γεγονός ότι 10 χρόνια μετά την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και τη δαπάνη από την ΕΕ εκατοντάδων
χιλιάδων ευρώ τα θεσμικά όργανα εξακολουθούν να στερούνται μιας κοινής προσέγγισης 
καθώς και κοινών «μεταδεδομένων» που να συνοδεύουν ένα συγκεκριμένο είδος 
εγγράφων.
12. Όλα τα ειδικά αυτά μητρώα και οι ιστοθέσεις αφορούν γενικότερα τα καθήκοντα της 
διοίκησης υπό ευρεία έννοια και μπορούν να περιλαμβάνουν ορισμένα έγγραφα με 
εσωτερικού χαρακτήρα (για παράδειγμα τα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών, τους 
φακέλους και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τα σχέδια αποφάσεων). Αυτά μπορεί να
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους πολίτες της ΕΕ και ιδίως για τα εθνικά 
κοινοβούλια προκειμένου να μπορέσουν να κατανοήσουν τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων που αποτελούν τη βάση για τη θέσπιση των εκτελεστικών και διοικητικών 
κανόνων. Ένα ενδιαφέρον  παράδειγμα αποτελεί το «Μητρώο των Εμπειρογνωμόνων»3, το
οποίο απαριθμεί τα επίσημα και άτυπα συμβουλευτικά σώματα που έχουν συσταθεί είτε με 
αποφάσεις της Επιτροπής είτε έχουν δημιουργηθεί άτυπα από τις υπηρεσίες της Επιτροπής 
και το οποίο παρέχει βασικές πληροφορίες για τις ομάδες αυτές. Το μητρώο των εκπροσώπων
συμφερόντων που τηρεί η Επιτροπή είναι ένα προαιρετικό μητρώο που αποσκοπεί να 
συμβάλει στη διαφάνεια της διοικητικής δραστηριότητας στο αρχικό στάδιο της διοικητικής 
διαδικασίας4. Ταυτόχρονα η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο εργάζονται για τη δημιουργία στο

                                               
1 Βλέπε για παράδειγμα, Lorenzo Cotino, 'Theory and Reality of Public Access to EU Information'.
2 Βλέπε http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm.
3 Βλέπε http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
4 Βλέπε Μητρώο των Εκπροσώπων Συμφερόντων της Επιτροπής,
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=en#en. See the critical initial report by 
ALTER-EU (The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation), Commission Lobby Register 
Fails Transparency Test, http://www.alter-
eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
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προσεχές μέλλον ενός κοινού μητρώου των εκπροσώπων συμφερόντων1.
13. Τα τελευταία χρόνια οι αυξημένες προνομίες και ο κομβικός ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις νομοθετικές εργασίες έχει καταστεί προφανής στα υπόλοιπα θεσμικά 
όργανα καθώς και έξω από αυτά. Η εν λόγω ενίσχυση του πολιτικού ρόλου,
συμπεριλαμβανομένων νέων σημαντικών αρμοδιοτήτων στον τομέα του ποινικού δικαίου 
(τον πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας όπου διακυβεύονται τα βασικότερα ανθρώπινα 
δικαιώματα), πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες διαδικασίες και πρακτικές που 
διασφαλίζουν τη σωστή ενημέρωση, εποπτεία και διαφάνεια. Στο πλαίσιο αυτό η κυριότερη
βελτίωση που απαιτείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν κανείς εξετάζει μια
συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία εξακολουθεί να συνίσταται στην ανάγκη ύπαρξης ενός 
κοινού εικονικού χώρου, στον οποίο όλοι οι παράγοντες που δικαιούνται να παρέμβουν 
μπορούν να συμμετέχουν και να συνεργάζονται κατά τρόπο διαφανή, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες και την αυτονομία τους. Ένας πραγματικός «εικονικός χώρος
εργασίας» θα μπορούσε να συμπεριλάβει τα ακόλουθα δεδομένα: 1) τους εισηγητές και
σκιώδεις εισηγητές των κυρίων και των γνωμοδοτικών επιτροπών (πράγμα το οποίο
συμβαίνει για παράδειγμα εν μέρει με το προσιτό στο κοινό “OEIL”2), 2) τους αρμόδιους
υπάλληλους της γραμματείας της σχετικής επιτροπής, 3) τους συμβούλους των πολιτικών
ομάδων, - τα κείμενα και τις ανακοινώσεις σχετικά με τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε 
διάφορα θεσμικά όργανα, 4) ένα μέσο διαχείρισης εκδηλώσεων που ορίζει και επικαιροποιεί 
τις ημερομηνίες των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις νομοθετικές εργασίες 
(συνεδριάσεις επιτροπής, ομάδες εργασίας, συζητήσεις, ψηφοφορίες κ.λπ.), 5) το σύστημα 
εσωτερικής αποστολής μηνυμάτων προς την «εικονική κοινότητα», 6) τις θέσεις που 
λαμβάνονται «έξωθεν» (εθνικά κοινοβούλια, κοινωνία των πολιτών, εκπρόσωποι 
συμφερόντων), 7) τις διαθέσιμες μελέτες (από την αξιολόγηση επιπτώσεων) και από άλλες 
σχετικές δημόσιες και ανεπίσημες πηγές. Ένα μέρος των εν λόγω πληροφοριών εργασίας θα
μπορούσε και θα έπρεπε να κοινοποιείται και στα άλλα θεσμικά όργανα και να διανέμεται σε 
τρίτους (πολίτες) μέσω των κατάλληλων μέσων (για παράδειγμα μια επικαιροποιημένη και 
πιο πρόσφατη έκδοση του “OEIL”).

14. Μολονότι η παρούσα έκθεση δεν έχει ως κύριο στόχο να προτείνει τροποποιήσεις της 
ενωσιακής νομοθεσίας, τα πορίσματά της θα μπορούσαν να συμβάλουν στις νομοθετικές 
εργασίες που πραγματοποιούνται σήμερα στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (βλέπε έκθεση Cashman (2008/0090(COD))3. Η εξέταση της
σημερινής κατάστασης θα επέτρεπε να αξιολογηθούν οι απαραίτητες αλλαγές και να
εντοπιστούν οι τομείς στους οποίους θα ήταν απαραίτητη η επέμβαση της νομοθετικής 
εξουσίας (εξαιτίας νομικών κενών, ασαφών ορισμών, ευρείας διακριτικής ευχέρειας, 
πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.).

                                               
1 Βλέπε Ανακοινωθέν Τύπου του Οκτωβρίου 2010, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
2 Στο πλαίσιο αυτό το προσιτό στο κοινό “OEIL” (www.europarl.europa.eu/oeil) αποτελεί μια στοιχειώδη μορφή 
και πρέπει να βελτιωθεί.
3 Βλέπε: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


