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Κυρία Πρόεδρε,

Σας απευθύνω την παρούσα επιστολή σε συνάρτηση με την έκθεση πρωτοβουλίας της 
επιτροπής σας για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - Ετήσια έκθεση για το 
2018 (2019/2134(INI)). Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Νοεμβρίου 2019, η Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων ενέκρινε γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής (συντάκτης 
γνωμοδότησης: Paulo Rangel, PPE), την οποία σας υποβάλλω με την παρούσα. 

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση1 η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων αποφάσισε να 
ζητήσει από την Επιτροπή Αναφορών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις προτάσεις που ακολουθούν.

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων χαιρετίζει την ισχυρή σχέση που έχει αναπτύξει η 
Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδίως με ορισμένες 
επιτροπές του, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, με την 
οποία έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένως ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο. 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων είναι πολύ ικανοποιημένη με τις δραστηριότητες της 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας κατά την περίοδο αναφοράς (2018) και ενθαρρύνει την 
περαιτέρω ανάπτυξη της δράσης της στους βασικούς τομείς που αναφέρονται στην ετήσια 
έκθεσή της: 

1 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Antonio Tajani (πρόεδρος), Gabriele Bischoff 
(αντιπρόεδρος), Charles Goerens (αντιπρόεδρος), Giuliano Pisapia (αντιπρόεδρος), Paulo Rangel (συντάκτης 
γνωμοδότησης), Danuta Maria Hübner, Alexander Alexandrov Yordanov, Sven Simon, László Trócsányi, 
Richard Corbett, Domènec Ruiz Devesa, Catherine Bearder, Pascal Durand, Laura Huhtasaari, Geert Bourgeois.
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 λογοδοσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ· 

 διαφάνεια στο πλαίσιο των ομάδων συμφερόντων·

 πρόσβαση σε έγγραφα·

 θεμελιώδη δικαιώματα·

 ζητήματα δεοντολογίας·

 οργανισμοί και λοιπά όργανα της ΕΕ· 

 συμβάσεις και επιχορηγήσεις της ΕΕ· 

 συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.  

H Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων αποδίδει, μεταξύ άλλων, μεγάλη σημασία στη 
διαφάνεια στις μεθόδους εργασίας του Συμβουλίου ως νομοθετικού σώματος και, μαζί με την 
επιτροπή σας, συνέταξε έκθεση με θέμα τη σχετική στρατηγική έρευνα της 
Διαμεσολαβήτριας, επιβεβαιώνοντας το κύριο μήνυμά της2. 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σημειώνει με ικανοποίηση την ισχυρή υποστήριξη 
που επέδειξε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
(ΕΠΠ) και επικροτεί το γεγονός ότι το γραφείο της Διαμεσολαβήτριας θα παρακολουθεί τον 
τρόπο εφαρμογής των νέων νομοθετικών διατάξεων που αφορούν την ΕΠΠ3.

Τέλος, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η απόφαση 
94/262/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ, δηλαδή το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που 
διέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του, τέθηκε σε ισχύ το 1994 και τροποποιήθηκε 
τελευταία το 20084. Ως εκ τούτου, η επιτροπή εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός 
ότι το καθεστώς του Διαμεσολαβητή δεν ευθυγραμμίστηκε με το νέο νομικό πλαίσιο μετά 
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009. Η ανάγκη για 
επικαιροποίηση του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή καθίσταται ακόμη επιτακτικότερη 
δεδομένου ότι το άρθρο 228 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ δίνει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, μετά από γνώμη της Επιτροπής και με την έγκριση του Συμβουλίου, να εκδίδει 
κανονισμούς για τη θέσπιση του καθεστώτος και των γενικών όρων άσκησης των 
καθηκόντων του Διαμεσολαβητή.  Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων επαναλαμβάνει 
ότι είναι σημαντικό και επείγον να καταργηθεί η απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ και 
να αντικατασταθεί από κανονισμό σύμφωνα με τη νομική βάση που ισχύει επί του παρόντος. 
Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων υπενθυμίζει ότι στις αρχές του 2019 ανέλαβε 

2 Βλ. ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο 
των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018/2096(INI)) (εισηγητές: Jo 
Leinen και Yana Toom). 
3 Βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 55).
4 Βλ. απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με 
το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (ΕΕ L 113 
της 4.5.1994, σ. 15).
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πρωτοβουλία για τη θέσπιση νέου καθεστώτος5, αλλά αναμένει ακόμη την έγκριση του 
Συμβουλίου.

Θα σας ήμουν ευγνώμων αν η επιτροπή σας λάβει υπόψη την ως άνω γνωμοδότηση.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Antonio Tajani

5 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των γενικών 
όρων άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της 
απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP)) (Εισηγητής: Paulo Rangel).


