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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Μαρτίου 1994

σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαμεσολαβητή και τους
γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του

(94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη:

τις συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το
άρθρο 138Ε παράγραφος 4 της συνθήκης ΕΚ, ►M2 __________ ◄
και το άρθρο 107Δ παράγραφος 4 της συνθήκης ΕΚΑΕ,

τη γνώμη της Επιτροπής,

την έγκριση του Συμβουλίου,

Εκτιμώντας:

ότι πρέπει να ορισθεί το καθεστώς και οι γενικοί όροι άσκησης των
καθηκόντων του διαμεσολαβητή, τηρουμένων των διατάξεων που προ-
βλέπονται στις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

ότι πρέπει να καθορισθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες υποβάλλεται
καταγγελία στο διαμεσολαβητή καθώς και οι σχέσεις μεταξύ της άσκη-
σης των καθηκόντων του διαμεσολαβητή και των δικαστικών ή διοικη-
τικών διαδικασιών·

▼M2
εκτιμώντας ότι ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος μπορεί να ενεργεί και με
δική του πρωτοβουλία, πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία
στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων του· ότι, προς το σκοπό αυτό,
τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στο
Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητεί και με την επιφύλαξη
της υποχρέωσης του Διαμεσολαβητή να μην τις κοινοποιεί· ότι η πρό-
σβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, ιδίως σε ευαίσθητα
έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001 (1), υπόκειται στην τήρηση των κανόνων περί ασφα-
λείας που ισχύουν στο σχετικό θεσμικό όργανο ή οργανισμό· ότι τα
θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες πληρο-
φορίες ή έγγραφα, όπως ορίζει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 3, κοινοποιούν στον Διαμεσολαβητή αυτή τη διαβάθμιση· ότι,
για την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 3, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να συμφωνήσει
εκ των προτέρων με τα σχετικά θεσμικά όργανα ή οργανισμούς τις
ειδικές προϋποθέσεις για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών
ή εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που καλύπτονται από την υπο-
χρέωση επαγγελματικού απορρήτου· ότι εάν δεν λάβει τη βοήθεια
που ζητεί, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το οποίο είναι αρμόδιο να προβεί στα ενδεικνυόμενα διαβήματα·

▼B
ότι πρέπει να ορισθεί ποιες διαδικασίες κινούνται όταν τα αποτελέ-
σματα των ερευνών του διαμεσολαβητή καταδεικνύουν περιπτώσεις
κακής διοίκησης· ότι πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι, στο τέλος
κάθε ετήσιας συνόδου, ο διαμεσολαβητής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο πλήρη έκθεση·

ότι ο διαμεσολαβητής και οι υφιστάμενοί του είναι υποχρεωμένοι να
τηρούν εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρό-
σβαση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους· ότι ο διαμεσολαβητής,
αντίθετα, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τα
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(1) Κανονισμός (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 Επιτροπής
(ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43)
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γεγονότα, των οποίων έλαβε γνώση στα πλαίσια μιας έρευνας και κρίνει
ότι μπορεί να εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο·

ότι πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ του δια-
μεσολαβητή και των παρεμφερών αρχών που υπάρχουν σε ορισμένα
κράτη μέλη, τηρουμένων των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών·

ότι είναι έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ορίζει τον διαμεσολα-
βητή στην αρχή και για όλη τη διάρκεια της κάθε κοινοβουλευτικής
περιόδου, μεταξύ προσωπικοτήτων που είναι πολίτες της Ένωσης και
παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αρμοδιότητας·

ότι πρέπει να προβλεφθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες παύουν τα
καθήκοντα του διαμεσολαβητή·

ότι ο διαμεσολαβητής οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη
ανεξαρτησία, πράγμα για το οποίο δεσμεύεται επίσημα ενώπιον του
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά την ανάληψη των
καθηκόντων του· ότι πρέπει να καθοριστούν οι δραστηριότητες που
είναι ασυμβίβαστες με το λειτούργημα του διαμεσολαβητή, καθώς και
οι αποδοχές, τα προνόμια και οι ασυλίες που του παρέχονται,

ότι πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις σχετικές με τους υπαλλήλους και
το λοιπό προσωπικό της γραμματείας που επικουρεί τον διαμεσολα-
βητή, όπως και διατάξεις σχετικές με τον προϋπολογισμό της· ότι
έδρα του διαμεσολαβητή είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ότι ο διαμεσολαβητής θεσπίζει τις εκτελεστικές διατάξεις της παρούσας
απόφασης· ότι πρέπει να θεσπισθούν, εξάλλου, ορισμένες μεταβατικές
διατάξεις για τον πρώτο διαμεσολαβητή που θα διορισθεί μετά την
έναρξη ισχύος της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

1. Το καθεστώς και οι γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του
διαμεσολαβητή καθορίζονται από την παρούσα απόφαση σύμφωνα με
τα άρθρα 138Ε παράγραφος 4 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας, ►M2 __________ ◄ και 107Δ παράγραφος 4
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας.

2. Ο διαμεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του σεβόμενος τις εξου-
σίες που παρέχονται από τις συνθήκες στα κοινοτικά θεσμικά όργανα ή
οργανισμούς.

3. Ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να παρέμβει σε διαδικασία εκκρε-
μούσα ενώπιον δικαστικής αρχής, ούτε να αμφισβητήσει το βάσιμο μιας
δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 2

1. Υπό τους όρους και εντός των ορίων που καθορίζονται στις προα-
ναφερόμενες συνθήκες, ο διαμεσολαβητής συμβάλλει στη διαπίστωση
κρουσμάτων κακής διοίκησης κατά τη δράση των κοινοτικών θεσπιμών
οργάνων ή οργανισμών, πλην του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου,
όταν ασκούν τα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα, και στην υποβολή
συστάσεων για την θεραπεία των κρουσμάτων αυτών. Η δράση οιασδή-
ποτε άλλη αρχής ή προσώπου δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο
καταγγελίας στον διαμεσολαβητή.

2. Κάθε πολίτης της Ενώσεως ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος της Ενώ-
σεως δικαιούται να υποβάλλει στον διαμεσολαβητή απευθείας ή μέσω
βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταγγελία σχετική με περί-
πτωση κακής διοικήσεως των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, πλην
του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου όταν ασκούν τα δικαιοδοτικά
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τους καθήκοντα. Ο διαμεσολαβητής ενημερώνει το θεσμικό όργανο ή
οργανισμό αμέσως μόλις λάβει την καταγγελία.

3. Στην καταγγελία εμφαίνεται το θέμα της καθώς και η ταυτότητα
του καταγγέλλοντος· αυτός μπορεί να ζητήσει η καταγγελία να παρα-
μείνει εμπιστευτική.

4. Η καταγγελία πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο ετών αφότου ο
καταγγέλλων έλαβε γνώση των γεγονότων, προηγουμένως δε πρέπει να
έχουν πραγματοποιηθεί τα ενδεδειγμενα διοικητικά διαβήματα προς τα
ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

5. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να συμβουλεύσει τον καταγγέλλοντα να
απευθυνθεί σε άλλη αρχή.

6. Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον διαμεσολαβητή δεν έχουν
ανασταλτικό χαρακτήρα όσον αφορά τις προθεσμίες σχετικά με την
άσκηση δικαστικής ή διοικητικής προσφυγής.

7. Εάν ο διαμεσολαβητής, λόγω εκκρεμούσας ή περατωθείσας δικα-
στικής διαδικασίας ως προς τα προβαλλόμενα πραγματικά περιστατικά,
οφείλει να κηρύξει την καταγγελία απαράδεκτη ή να θέσει τέλος στην
εξέτασή της, τα αποτελέσματα των ερευνών τις οποίες ενδεχομένως
διεξήγαγε προηγουμένως τίθενται στο αρχείο.

8. Δεν μπορεί να υποβληθεί στο διαμεσολαβητή καταγγελία σχετικά
με τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων της Κοινότητας
και των μονίμων ή λοιπών υπαλλήλων τους παρά μόνο αν έχουν εξαν-
τληθεί, από τον ενδιαφερόμενο, όλες οι εσωτερικές δυνατότητες απαι-
τήσεως ή διοικητικής προσφυγής, και ιδίως οι διαδικασίες του άρθρου
90 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των
υπαλλήλων, και μετά τη λήξη των προθεσμιών απαντήσεως εκ μέρους
της αρχής.

9. Ο διαμεσολαβητή ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τον καταγ-
γέλλοντα σχετικά με την τύχη της καταγγελίας του.

Άρθρο 3

1. Ο διαμεσολαβητής διενεργεί κάθε έρευνα που κρίνει αναγκαία για
τη διαφώτιση ενδεχομένων περιπτώσεων κακής διοίκησης κατά τη
δράση των κοινοτικών θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, ιδία πρωτο-
βουλία ή κατόπιν καταγγελίας. Ενημερώνει σχετικώς το ενδιαφερόμενο
θεσμικό όργανο ή οργανισμό, που μπορεί να απευθύνει στο διαμεσο-
λαβητή κάθε χρήσιμη παρατήρηση.

▼M2
2. Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν
στο Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητεί και να του επιτρέ-
πουν την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Η πρόσβαση σε διαβαθμι-
σμένες πληροφορίες ή έγγραφα, ιδίως σε ευαίσθητα έγγραφα κατά την
έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, υπόκειται
στην τήρηση των κανόνων περί ασφαλείας που ισχύουν στο σχετικό
θεσμικό όργανο ή οργανισμό.

Τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες
πληροφορίες ή έγγραφα, όπως ορίζει το προηγούμενο εδάφιο, κοινο-
ποιούν στον Διαμεσολαβητή αυτή τη διαβάθμιση.

Για την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο, ο
Διαμεσολαβητής πρέπει να συμφωνήσει εκ των προτέρων με τα σχετικά
θεσμικά όργανα ή οργανισμούς τις ειδικές προϋποθέσεις για τον χειρι-
σμό διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων ή άλλων πληροφοριών
που καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου.

Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα επιτρέπουν την πρόσβαση σε
έγγραφα που προέρχονται από ένα κράτος μέλος και καλύπτονται από
απόρρητο δυνάμει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης μόνο με τη
συγκατάθεση του εν λόγω κράτους μέλους.
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Επιτρέπουν την πρόσβαση σε άλλα έγγραφα που προέρχονται από ένα
κράτος μέλος αφού ειδοποιήσουν σχετικά το εν λόγω κράτος μέλος.

Και στις δύο περιπτώσεις, και σύμφωνα με το άρθρο 4, ο Διαμεσολα-
βητής δεν μπορεί να κοινολογήσει το περιεχόμενο αυτών των εγγρά-
φων.

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των κοινοτικών θεσμικών και
άλλων οργάνων υποχρεούνται να καταθέτουν ως μάρτυρες, εάν τους το
ζητήσει ο Διαμεσολαβητής· δεσμεύονται από τους σχετικούς κανόνες
του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ιδίως από το επαγγελματικό
απόρρητο.

▼B
3. Οι αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση
του διαμεσολαβητή, όταν τους το ζητά, και μέσω των Μόνιμων Αντι-
προσωπιών των κρατών μελών στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, όλες τις
πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στη διαλεύκανση περιπτώ-
σεων κακής διοίκησης εκ μέρους κοινοτικών θεσμικών οργάνων ή
οργανισμών, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται είτε από
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις περί απορρήτου, είτε από οιαδή-
ποτε άλλη διάταξη εμποδίζει την κοινοποίησή τους. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, ωστόσο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να
επιτρέψει στο διαμεσολαβητή να λάβει γνώση αυτών των πληροφοριών
υπό τον όρο ότι θα δεσμευθεί να μην κοινοποιήσει το περιεχόμενό τους.

4. Εάν δεν του παρασχεθεί η αιτούμενη συνδρομή, ο διαμεσολαβη-
τής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο και προβαίνει στα
κατάλληλα διαβήματα.

5. Στο μέτρο του δυνατού, ο διαμεσολαβητής αναζητεί, από κοινού
με το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμό, λύση ικανή να
εξαλείψει τις περιπτώσεις κακής διοικήσεως και να ικανοποιήσει τον
καταγγέλλοντα.

6. Όταν ο διαμεσολαβητής ανακαλύπτει κρούσμα κακής διοίκησης,
το θέτει υπόψη του σχετικού θεσμικού οργάνου ή οργανισμού, υποβάλ-
λοντας, ενδεχομένως, σχέδια συστάσεων. Το θεσμικό όργανο ή οργανι-
σμός πρέπει να του αποστείλει λεπτομερή σχετική γνώμη εντός προθε-
σμίας τριών μηνών.

7. Ο διαμεσολαβητής υποβάλλει εν συνεχεία έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμό.
Μπορεί να υποβάλει και σχετικές συστάσεις. Ο καταγγέλλων ενημερώ-
νεται, με φροντίδα του διαμεσολαβητή, για το αποτέλεσμα της έρευνας,
για τη γνώμη του ενδιαφερόμενου θεσμικού οργάνου ή οργανισμού,
καθώς και για τις συστάσεις που ενδεχομένως έχει υποβάλει ο διαμε-
σολαβητής.

8. Στο τέλος κάθε ετήσιας συνόδου, ο διαμεσολαβητής υποβάλλει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των
ερευνών του.

▼M2

Άρθρο 4

1. Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του –για τους οποίους
ισχύουν τα άρθρα 287 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και 194 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας– υποχρεούνται να μην κοινολογούν
τις πληροφορίες και τα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση στο
πλαίσιο των ερευνών τους. Είναι ειδικότερα υποχρεωμένοι να μην κοι-
νολογούν οιανδήποτε διαβαθμισμένη πληροφορία ή οιοδήποτε έγγραφο
που παρέχονται στον Διαμεσολαβητή, ιδίως ευαίσθητα έγγραφα κατά
την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ή
έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά
με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς επίσης
και να τηρούν εχεμύθεια για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να
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βλάψει τον καταγγέλλοντα ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2.

2. Αν ο Διαμεσολαβητής λάβει γνώση, στο πλαίσιο των ερευνών
του, γεγονότων που κρίνει ότι εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, ενημερώ-
νει πάραυτα σχετικώς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, μέσω των Μόνιμων
Αντιπροσωπειών των κρατών μελών στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες,
καθώς και, στο βαθμό που η περίπτωση εμπίπτει στις αρμοδιότητές
του, το αρμόδιο κοινοτικό θεσμικό όργανο, οργανισμό ή υπηρεσία
που είναι επιφορτισμένα για την καταπολέμηση της απάτης· ενδεχομέ-
νως ο Διαμεσολαβητής πληροφορεί επίσης το κοινοτικό όργανο ή οργα-
νισμό στο οποίο υπάγεται ο εν λόγω υπάλληλος ή μέλος του λοιπού
προσωπικού και το οποίο μπορεί ενδεχομένως να εφαρμόσει το άρθρο
18, δεύτερο εδάφιο, του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να ενημε-
ρώσει το ενδιαφερόμενο κοινοτικό θεσμικό όργανο ή οργανισμό σχε-
τικά με γεγονότα που, από πειθαρχική άποψη, βαρύνουν τη συμπερι-
φορά υπαλλήλου τους ή μέλους του λοιπού προσωπικού τους.

Άρθρο 4α

Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του χειρίζονται τις αιτήσεις για
την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα άλλα από αυτά που αναφέρονται
στο άρθρο 4, παράγραφος 1, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορι-
σμούς που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Άρθρο 5

1. Στο μέτρο που αυτό μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη αποτε-
λεσματικότητα των δικών του ερευνών και να διασφαλίσει καλύτερα τα
δικαιώματα και τα συμφέροντα των προσώπων που καταθέτουν καταγ-
γελίες ενώπιόν του, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργάζεται με τις
ανάλογες αρχές που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη, τηρουμένων
των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών. Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να
απαιτήσει μέσω αυτής της οδού έγγραφα στα οποία δεν θα είχε πρό-
σβαση βάσει του άρθρου 3.

2. O Διαμεσολαβητής μπορεί, στο πλαίσιο των καθηκόντων του
όπως ορίζονται στο άρθρο 195 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 107 Δ της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και αποφεύγοντας
οποιαδήποτε επικάλυψη με τις δραστηριότητες των λοιπών θεσμικών
οργάνων ή οργανισμών, να συνεργάζεται, υπό τους ίδιους όρους, με τα
όργανα και τους φορείς των κρατών μελών που είναι αρμόδια για την
προαγωγή και προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

▼B

Άρθρο 6

1. Ο διαμεσολαβητής διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ύστερα από κάθε εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τη
διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου. Η εντολή του είναι ανανεώ-
σιμη.

2. Ο διαμεσολαβητής επιλέγεται μεταξύ των προσωπικοτήτων που
είναι πολίτες της Ένωσης, απολαύουν πλήρως των αστικών και πολιτι-
κών τους δικαιωμάτων, παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και πληρούν
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στη χώρα τους για την άσκηση δικα-
στικών καθηκόντων ανώτατης βαθμίδας ή διαθέτουν αναγνωρισμένη
πείρα και ικανότητες για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του διαμε-
σολαβητή.

Άρθρο 7

1. Η άσκηση των καθηκόντων του διαμεσολαβητή λήγει είτε με τη
λήξη της θητείας του, είτε κατόπιν εκουσίας ή αναγκαστικής παραιτή-
σεως.
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2. Πλην της περίπτωσης αναγκαστικής παραιτήσεως, ο διαμεσολα-
βητής εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του έως ότου αντικαταστα-
θεί.

3. Σε περίπτωση πρόωρης παύσης των καθηκόντων του διαμεσολα-
βητή, ορίζεται διάδοχός του εντός τριών μηνών από της ενάρξεως της
χηρείας, και τούτο αποκλειστικώς για το εναπομένον, έως τη λήξη της
κοινοβουλευτικής περιόδου, χρονικό διάστημα.

Άρθρο 8

Διαμεσολαβητής ο οποίος δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις τις απα-
ραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του ή έχει υποπέσει σε
σοβαρό παράπτωμα είναι δυνατόν να παυθεί από το Δικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τη αιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 9

1. Ο διαμεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτη-
σία, προς το γενικό συμφέρον των Κοινοτήτων και των πολιτών της
Ένωσης. Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του δεν ζητεί ούτε
δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή οργανισμό, απέχει δε από
κάθε πράξη αντιβαίνουσα προς τη φύση των καθηκόντων του.

2. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο διαμεσολαβητής
δεσμεύεται επισήμως ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων ότι θα εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και
αμεροληψία, ότι θα τηρεί, καθόλη τη διάρκεια της άσκησης των καθη-
κόντων του και μετά το πέρας της, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
το λειτούργημά του, ιδίως δε την υποχρέωση να ενεργεί με εντιμότητα
και διακριτικότητα όσον αφορά την ανάληψη, μετά την αποχώρησή
του, ορισμένων δραστηριοτήτων ή την αποδοχή ορισμένων προνομίων.

Άρθρο 10

1. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο διαμεσολαβητής δεν επιτρέ-
πεται να ασκεί άλλα πολιτικά ή διοικητικά καθήκοντα, ή επαγγελματική
δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη.

2. Ο διαμεσολαβητής εξομοιούται, όσον αφορά τις αποδοχές, τις
αποζημιώσεις και τη σύνταξη αρχαιότητας, προς δικαστή του Δικαστη-
ρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Τα άρθρα 12 έως και 15 και το άρθρο 18 το πρωτοκόλλου περί
των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζο-
νται και για το διαμεσολαβητή και τους υπαλλήλους και λοιπά μέλη του
προσωπικού της γραμματείας του.

Άρθρο 11

1. Ο διαμεσολαβητής επικουρείται από γραμματεία της οποίας διο-
ρίζει τον κύριο υπέθυνο.

2. Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της γραμματείας του δια-
μεσολαβητή υπόκεινται στους κανονισμούς και κανόνες που ισχύουν
για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων. Ο αριθμός τους καθορίζεται κάθε χρόνο στα πλαίσια της διαδι-
κασίας του προϋπολογισμού (1).

3. Οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών
μελών που διορίζονται στη γραμματεία του διαμεσολαβητή αποσκώνται
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(1) Σε κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων θα διατυπωθούν οι κατευθυ-
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προς το συμφέρον της υπηρεσίας με την εγγύηση της αυτοδικαίας
επανένταξής τους στο θεσμικό όργανο από το οποίο προέρχονται.

4. Για όλα τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του, ο διαμεσο-
λαβητής εξομοιώνεται με τα θεσμικά όργανα κατά την έννοια του
άρθρου 1 του καθεστώτος υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

▼M1
__________

▼B

Άρθρο 13

Έδρα του διαμεσολαβητή είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (1).

Άρθρο 14

Ο διαμεσολαβητής θεσπίζει τις εκτελεστικές διατάξεις της παρούσας
απόφασης.

Άρθρο 15

Ο πρώτος διαμεσολαβητής διορίζεται μετά τη θέση σε ισχύ της συν-
θήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για το εναπομένον έως τη λήξη
της κοινοβουλευτικής περιόδου χρονικό διάστημα.

▼M1
__________

▼B

Άρθρο 17

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων. Τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημο-
σίευσής της.
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(1) Προβλ. απόφαση ληφθείσα με κοινή συμφωνία των αντιπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών μελών σχετικά με τον καθορισμό των εδρών
των οργάνων και ορισμένων οργανισμών και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ αριθ. C 341 της 23.12.1992, σ. 1).
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