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Θέμα: Αναφορά 1158/2011, του Antonio Bendato, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εφαρμογή, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύστασης 60/1999 
της Διάσκεψης Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης σχετικά με την ακεραιότητα των εκλεγμένων αντιπροσώπων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητά να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω οδηγίας, τη σύσταση 60/1999 
της Διάσκεψης Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με 
την ακεραιότητα των εκλεγμένων αντιπροσώπων. Σ' αυτό το πλαίσιο, προτείνει ορισμένες 
τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να προσδώσουν δεσμευτικό χαρακτήρα στο εν λόγω 
κείμενο, δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα σε ομάδες πολιτών να υποβάλουν ερωτήσεις στους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Επί του παραδεκτού

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει γενικές νομοθετικές εξουσίες όσον 
αφορά την ακεραιότητα των εκλεγμένων αντιπροσώπων ως πολιτικών. Οι εν λόγω 
νομοθετικές εξουσίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να νομοθετεί μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τις παρέχονται από 
τις Συνθήκες.

Όσον αφορά τις ποινικές διατάξεις, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μπορούν, μέσω των 
Οδηγιών που εγκρίνονται ακολουθώντας την πάγια νομοθετική διαδικασία, να καθιερώσουν 
ελάχιστους κανόνες για τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για 
ιδιαιτέρως σοβαρές μορφές εγκληματικότητας με διασυνοριακό χαρακτήρα που απορρέουν 
από τη φύση ή την επίπτωση των εν λόγω αδικημάτων ή από κάποια ειδική ανάγκη 
καταπολέμησής τους σε συλλογική βάση. Η διαφθορά συγκαταλέγεται στα ποινικά 
αδικήματα για τα οποία μπορούν να θεσπιστούν τέτοιοι κανόνες.

Η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, η Σύμβαση της 26ης Μαΐου 1997 για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς που αφορά αξιωματούχους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή αξιωματούχους 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 προσδιορίζει τους ελάχιστους κανόνες για το 
αξιόποινο της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας που καλύπτουν τόσο τους αιρετούς όσο 
και τους μη αιρετούς αξιωματούχους της ΕΕ και των κρατών μελών. Η Σύμβαση 
προσδιορίζει αδικήματα ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας για τα οποία το αξιόποινο θα 
πρέπει να κρίνεται σε εθνικό επίπεδο και επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να 
θεσπίσουν αποτελεσματικές, σύμφωνες με την αρχή της αναλογικότητας και αποτρεπτικές 
ποινικές κυρώσεις (συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης για σοβαρές υποθέσεις), χωρίς να 
θίγεται η δυνατότητα άσκησης πειθαρχικών εξουσιών από τις αρμόδιες αρχές. Η πολιτική της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στο θεματολόγιο 
της Επιτροπής. Οι δράσεις της Επιτροπής σε αυτό το πεδίο ακολουθούν την εντολή που έχει 
συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή ενέκρινε ένα «πακέτο για την καταπολέμηση της διαφθοράς» στις 6 Ιουνίου 2011, 
το οποίο στηρίχτηκε στην παραδοχή ότι η διαφθορά δεν μπορεί να καταπολεμηθεί 
μεμονωμένα και ότι χρειάζεται μια ισχυρότερη πολιτική σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση 
καλύτερων αποτελεσμάτων. 

Αυτή η τελευταία στρατηγική πρωτοβουλία της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
ακολουθεί μια διττή προσέγγιση: από τη μία, δημιουργία ενός μηχανισμού υποβολής 
εκθέσεων για  την καταπολέμηση της διαφθοράς στο επίπεδο της ΕΕ για την περιοδική 
αξιολόγηση των προσπαθειών των κρατών μελών στον τομέα αυτό («Έκθεση της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς», πρόκειται για την πρώτη στο είδος της) και, από την άλλη, 
μεγαλύτερη εστίαση στη διαφθορά σε όλους τους χώρους σε μια σειρά πεδίων της 
εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και ενισχυμένη συνεργασία με τους 
υφιστάμενους μηχανισμούς παρακολούθησης της διαφθοράς.

Την Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς θα τη διαχειρίζεται η Επιτροπή και 
θα δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια, αρχής γενομένης το 2013. Η έκθεση αυτή θα υπογραμμίζει 
επίσης τις θετικές και τις αρνητικές πρακτικές και τις τάσεις και τα τρωτά σημεία της ΕΕ. Η 
Έκθεση δεν θα είναι εκτενής, κάθε αξιολόγηση δε θα εστιάζει σε μια σειρά από εγκάρσια 
ζητήματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας στο επίπεδο της ΕΕ, καθώς και σε επιλεγμένα θέματα 
που αφορούν συγκεκριμένα κράτη μέλη, τα οποία θα επισημαίνονται στις αναλύσεις για κάθε 
χώρα. Θα ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη γνώση όσον αφορά τις αξιολογήσεις των πολιτικών 
καταπολέμησης της διαφθοράς μέσω εργαλείων μακρόχρονης παρακολούθησης, όπως αυτά 
που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης (π.χ. η ομάδα κρατών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς - GRECO), του ΟΟΣΑ και, προσφάτως, ο 
μηχανισμός ελέγχου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (UNCAC).
                                               
1 ΕΕ C 195, 25.6.1997, σ. 2. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 28 Σεπτεμβρίου 2005.
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Μολονότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε επίσης το ενδεχόμενο μιας νομοθετικής λύσης στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τις Συνθήκες, κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι στην παρούσα χρονική στιγμή δεν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για μια τέτοια λύση. 
Επιπλέον, σημαντικός αριθμός των ανησυχιών που συνδέονται με τις πολιτικές 
καταπολέμησης της διαφθοράς αφορούν μάλλον την εφαρμογή και όχι το νομικό πλαίσιο. Η 
Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς θα ήταν καλύτερο να εντάσσεται στο 
πλαίσιο μιας βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης προσπάθειας για την εντατικοποίηση των 
μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στα 
κράτη μέλη. Με βάση τις διαπιστώσεις των πρώτων εκθέσεων, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο 
περαιτέρω δράσεων πολιτικής αργότερα, συμπεριλαμβανομένων και νομοθετικών δράσεων.

Μολονότι οι συστάσεις που θα διατυπώνονται στην Έκθεση για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς δεν θα είναι νομικά δεσμευτικές για τα κράτη μέλη, στις κατοπινές εκθέσεις θα 
παρακολουθούνται οι περαιτέρω ενέργειές τους. Μέσα από τακτικές αξιολογήσεις και με την 
επισήμανση των εκκρεμών συστάσεων, η Επιτροπή μπορεί να δώσει νέα ώθηση για την 
εντατικοποίηση των προσπαθειών καταπολέμησης της διαφθοράς σε όλη την ΕΕ.

Η ακεραιότητα των τοπικών και περιφερειακών εκλεγμένων αντιπροσώπων όντως αποτελεί 
ζήτημα ύψιστης σημασίας στο γενικότερο πλαίσιο των πολιτικών καταπολέμησης της 
διαφθοράς, γεγονός το οποίο δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά τις περαιτέρω 
ενέργειες και την εφαρμογή. Η Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς θα 
μπορεί επίσης να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα και να διατυπώνει συστάσεις, όταν 
επισημαίνονται αρνητικές και θετικές πρακτικές που ξεχωρίζουν για ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Η Έκθεση θα μπορεί επίσης να εξετάζει τις περαιτέρω ενέργειες από 
εκκρεμούσες συστάσεις που πραγματοποιήθηκαν από άλλους μηχανισμούς αξιολόγησης, 
όπως η ομάδα GRECO, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως αυτά που σχετίζονται με τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών.

Η ανακοίνωση σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ1 της 6ης Ιουνίου 2011, 
επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι ένας από τους σημαντικότερους τομείς που πρέπει να 
εξεταστεί μελλοντικά αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της πολιτικής διαφθοράς. 
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσουν περισσότερη διαφάνεια και να επιτρέψουν την 
αποτελεσματική επιτήρηση των πολιτικών κομμάτων και άλλων ομάδων συμφερόντων. Όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την τήρηση των υποχρεώσεών 
της για την υπεράσπιση του κοινού συμφέροντος της Ένωσης σε συμφωνία με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις Συνθήκες, τόσο στον δικό της Κώδικα Δεοντολογίας 
όσο και σε άλλους σχετικούς κανόνες.

Συμπέρασμα

Εν όψει των εξουσιών και των ορίων των αρμοδιοτήτων που θεσπίστηκαν στη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 

                                               
1  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΕΕ της 6ης Ιουνίου 2011 
(COM(2011) 308 τελικό).
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και των στόχων πολιτικής που καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 
πακέτου για την καταπολέμηση της διαφθοράς της 6ης Ιουνίου 2011, η Επιτροπή δεν 
σκοπεύει να προτείνει νέα νομοθεσία που θα καλύπτει την ακεραιότητα των εκλεγμένων 
αντιπροσώπων ως πολιτικών. Προς το παρόν, ο κυριότερος στόχος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε αυτό το πεδίο πολιτικής είναι η διασφάλιση της εφαρμογής του πακέτου για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2011 και, πιο συγκεκριμένα, της 
Έκθεσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία θα δημοσιευτεί για πρώτη 
φορά το 2013 και κατόπιν κάθε δύο έτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των ζητημάτων που εγείρει ο 
αναφέρων και θα εξετάσει αυτές τις πτυχές στη διαδικασία παρακολούθησης που θα 
υλοποιηθεί μέσω του μηχανισμού των εκθέσεων της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς.


