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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ
(2020/2133(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους πολιτικούς προσανατολισμούς για την επόμενη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή της περιόδου 2019-2024, που παρουσιάστηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη την επιστολή ανάθεσης καθηκόντων, της 1ης Δεκεμβρίου 2019, της 
Προέδρου της Επιτροπής στη Věra Jourová, ορισθείσας Αντιπροέδρου αρμόδιας για τις 
Αξίες και τη Διαφάνεια,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφάνεια, 
τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τον απολογισμό 
των ευρωπαϊκών εκλογών2,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 9 και 
10, 15 παράγραφος 3 και 17 παράγραφος 3,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 
ιδίως τα άρθρα 223 παράγραφος 2, 245 και 295,

– έχοντας υπόψη την πράξη περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία (η «εκλογική πράξη»), που προσαρτάται στην 
απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, όπως τροποποιήθηκε,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη θέσπιση του 
καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/684/EC, Euratom)3,

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 2, 
10 και 11, 176 παράγραφος 1, το παράρτημα Ι, άρθρα 1 έως 3, 4 παράγραφος 6, 5 και 6, 
και το παράρτημα ΙΙ,

– έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των 
βουλευτών,

– έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας 

1 ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 120.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0327.
3 ΕΕ L 262 της 7.10.2005, σ. 1.
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για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των γνωμοδοτήσεων 
της ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας,

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Διεθνούς Διαφάνειας, της ομάδας κρατών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO) και του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 
13/2019 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το 
καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και 
ιδίως τα άρθρα 11, 11α, 12, 12α, 12β, 13, 15, 16, 17, 19, 21α, 22α, 22γ, 24, 27 και 40,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής και της Επιτροπής Αναφορών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A9-0000/2021),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΕ ορίζει ότι «η Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των 
πολιτών της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισμούς της»· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνεπάγεται πως οι δημόσιες 
αποφάσεις λαμβάνονται υπέρ του κοινού συμφέροντος και όχι σύμφωνα με την 
οικονομική ισχύ των επιμέρους παραγόντων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεοντολογικά πρότυπα που ισχύουν για τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα είναι από πολλές απόψεις υψηλότερα από εκείνα που ισχύουν σε 
εθνικό επίπεδο, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί με ικανοποιητικό τρόπο, ιδίως στο 
Κοινοβούλιο όπου, παρά τις τουλάχιστον 27 παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας, 
καμία διαδικασία δεν οδήγησε ποτέ σε κυρώσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλείψεις του ισχύοντος πλαισίου δεοντολογίας της ΕΕ 
απορρέουν σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι βασίζεται σε μια αυτορρυθμιστική 
προσέγγιση και δεν διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και 
ικανότητες για την επαλήθευση των πληροφοριών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, πολυάριθμες περιπτώσεις αντιδεοντολογικής 
συμπεριφοράς και ο ανεπαρκής χειρισμός τους από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν 
βλάψει την εμπιστοσύνη που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον πλαίσιο προτύπων δεοντολογίας φαίνεται να είναι 
ιδιαίτερα κατακερματισμένο, με διαφορετικούς κανόνες στα διάφορα θεσμικά όργανα, 
δημιουργώντας ένα σύνθετο σύστημα που είναι δυσνόητο τόσο για τους πολίτες της ΕΕ 
όσο και για όσους πρέπει να τηρούν τους κανόνες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δόγμα Meroni που αναπτύχθηκε από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επιτρέπει την ανάθεση αρμοδιοτήτων των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ σε εξωτερικούς φορείς·
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι κορυφαίοι υποψήφιοι στις ευρωπαϊκές εκλογές του 
2019 δεσμεύτηκαν για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας, κοινού 
για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής 
δεσμεύτηκε σχετικά με αυτόν στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη υποστηρίξει την άποψη αυτή·

1. πιστεύει ότι ένας ενιαίος ανεξάρτητος φορέας δεοντολογίας της ΕΕ είναι απαραίτητος 
για τη διασφάλιση της συνεπούς και πλήρους εφαρμογής των προτύπων δεοντολογίας 
σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· προτείνει τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη 
σύσταση ενός φορέα δεοντολογίας της ΕΕ για το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, 
ανοικτού στη συμμετοχή όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της 
ΕΕ· συνιστά η διοργανική συμφωνία να περιέχει τις εξής διατάξεις:

Πεδίο εφαρμογής και εντολή

2. θεωρεί ότι στον νέο φορέα δεοντολογίας της ΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί κατάλογος 
αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας για τους βουλευτές και το 
προσωπικό· θεωρεί ότι ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται:

– στο καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: άρθρα 2 και 3,

– στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: άρθρα 2, 10 και 11, 176 
παράγραφος 1, παράρτημα Ι, άρθρα 1 έως 3, 4 παράγραφος 6, 5 και 6, και 
παράρτημα ΙΙ,

– στον Κανονισμό της Επιτροπής: άρθρο 9, στον κώδικα δεοντολογίας της, άρθρο 2, 
άρθρα 5-11 και παράρτημα ΙΙ, καθώς και την απόφασή της της 25ης Νοεμβρίου 
2014 σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών για τις συνεδριάσεις που 
πραγματοποιούνται μεταξύ μελών της Επιτροπής και οργανώσεων ή 
αυτοαπασχολούμενων ατόμων, όπως και την ίδια απόφαση για τους γενικούς 
διευθυντές,

– στα άρθρα 11, 11α, 12, 12α, 12β, 13, 15, 16, 17, 19, 21α, 22α, 22γ, 24, 27 και 40 
του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης,

– στη διοργανική συμφωνία για υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας·

3. πιστεύει ότι οι βουλευτές και το προσωπικό των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων θα 
πρέπει να καλύπτονται από τη συμφωνία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της 
θητείας ή της υπηρεσίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες· θεωρεί ότι αυτό θα 
πρέπει να ισχύει για τους βουλευτές του Κοινοβουλίου, τους Επιτρόπους και το σύνολο 
του προσωπικού της ΕΕ που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης·

4. επιμένει ότι η διοργανική συμφωνία θα πρέπει να είναι ανοικτή στη συμμετοχή όλων 
των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ· πιστεύει ότι η διοργανική συμφωνία θα 
πρέπει να επιτρέπει στον φορέα δεοντολογίας να συνάπτει συμφωνίες με τις εθνικές 
αρχές με σκοπό τη διασφάλιση της ανταλλαγής των πληροφοριών που είναι αναγκαίες 
για την εκτέλεση των καθηκόντων του·
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Αρμοδιότητες και εξουσίες

5. θεωρεί ότι τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα θα πρέπει να αναθέσουν στον φορέα 
δεοντολογίας της ΕΕ εξουσίες παρακολούθησης των προτύπων δεοντολογίας, καθώς 
και συμβουλευτικές και ερευνητικές εξουσίες όπως και εξουσίες επιβολής·

6. θεωρεί ότι η εν λόγω ικανότητα παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
επαλήθευση της ακρίβειας της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, τον χειρισμό των 
συγκρούσεων συμφερόντων, τον έλεγχο των υποχρεώσεων διαφάνειας και την 
επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους κανόνες για τη μεταπήδηση από τον δημόσιο 
στον ιδιωτικό τομέα·

7. είναι της άποψης ότι ο φορέας δεοντολογίας της ΕΕ θα μπορούσε επίσης να έχει 
εξουσία επί των υποχρεώσεων που επιβάλλει το Μητρώο Διαφάνειας·

8. θεωρεί ότι ο φορέας δεοντολογίας της ΕΕ θα πρέπει να έχει την εξουσία να κινεί 
διαδικασίες και να διεξάγει έρευνες με βάση τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ή που 
έχει λάβει από τρίτους·

9. πιστεύει ότι, όσον αφορά τις εξουσίες επιβολής του, ο φορέας θα μπορούσε να 
αναλάβει τα καθήκοντα της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις δεοντολογίας του προσωπικού, και ότι σε σχέση με τους βουλευτές του 
Κοινοβουλίου ή τους Επιτρόπους, θα μπορούσαν να ανατεθούν στον φορέα εξουσίες 
επιβολής εντός των ορίων των διατάξεων που περιέχονται στις Συνθήκες, και με την 
επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων μηχανισμών που προβλέπονται στον Κανονισμό του 
Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη λήξη της θητείας·

10. θεωρεί ότι ο φορέας δεοντολογίας της ΕΕ θα πρέπει να έχει συμβουλευτικά καθήκοντα 
προκειμένου να παρέχει συμβουλές σε κάθε άτομο που καλύπτεται από το πεδίο 
εφαρμογής του και επιθυμεί να ζητήσει ερμηνεία ενός δεοντολογικού προτύπου σε 
σχέση με την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε μια συγκεκριμένη περίπτωση·

11. πιστεύει ότι η απόφαση σχετικά με την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων των 
ορισθέντων Επιτρόπων θα πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων του Κοινοβουλίου, ενώ ο φορέας δεοντολογίας της ΕΕ θα πρέπει να στηρίζει 
τη διαδικασία με τη δημοσίευση της ανάλυσής του για κάθε μεμονωμένη υπόθεση και 
να καθιστά διαθέσιμες τις ερευνητικές του ικανότητες·

Σύνθεση

12. Πιστεύει ότι ο φορέας δεοντολογίας θα πρέπει να απαρτίζεται από εννέα μέλη, τρία από 
τα οποία θα επιλέγονται από την Επιτροπή, τρία θα εκλέγονται από το Κοινοβούλιο και 
τρία εκ των οποίων θα ορίζονται de jure μεταξύ των πρώην προέδρων του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και των πρώην Ευρωπαίων 
Διαμεσολαβητών·

13. θεωρεί ότι τα μέλη του πρέπει να είναι ανεξάρτητα, να επιλέγονται με βάση τις 
ικανότητες, την πείρα και τα επαγγελματικά τους προσόντα, καθώς και την προσωπική 
τους ακεραιότητα, να έχουν άψογη δεοντολογική συμπεριφορά και να παρέχουν 
δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων· είναι της άποψης ότι η σύνθεση του 
φορέα θα πρέπει να είναι ισόρροπη ως προς την εκπροσώπηση των φύλων·
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14. προτείνει κάθε θεσμικό όργανο να επιλέγει τα εν λόγω μέλη ιδίως μεταξύ πρώην 
δικαστών του ΔΕΕ, πρώην ή νυν μελών ανώτατων δικαστηρίων των κρατών μελών, 
πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην υπαλλήλων των 
συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων και οργανισμών, πρώην Ευρωπαίων 
Διαμεσολαβητών και μελών των αρχών δεοντολογίας στα κράτη μέλη· προτείνει επίσης 
ο φορέας να εκλέγει έναν πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους μεταξύ των μελών του·

15. επιμένει ότι το σώμα των μελών θα πρέπει να υποστηρίζεται από γραμματεία με 
ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους ανάλογους με την εντολή και τα 
καθήκοντά του·

Διαδικασίες

16. προτείνει μια προσέγγιση δύο σταδίων, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που ο 
φορέας δεοντολογίας της ΕΕ λάβει γνώση μιας παραβίασης ή πιθανής παραβίασης των 
κανόνων δεοντολογίας, συνιστά καταρχάς ενέργειες για τον τερματισμό της 
παραβίασης· θεωρεί ότι αυτό το πρώτο προληπτικό βήμα θα πρέπει να διασφαλίζει την 
εμπιστευτικότητα και το δικαίωμα του προσώπου σε προηγούμενη ακρόαση· προτείνει, 
σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο άτομο αρνηθεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ο 
φορέας δεοντολογίας της ΕΕ να δημοσιοποιεί συναφείς πληροφορίες για την υπόθεση 
και να αποφασίζει, κατά περίπτωση, σχετικά με τις κυρώσεις· θεωρεί ότι αυτή η 
προσέγγιση δύο σταδίων θα πρέπει να εφαρμόζεται εφόσον δεν υπάρχουν βάσιμοι 
λόγοι να εικάζεται ότι το άτομο ενήργησε κακόπιστα και συνιστά η εκ προθέσεως 
παραβίαση, η βαριά αμέλεια, η απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων και η μη 
συμμόρφωση με την υποχρέωση συνεργασίας να υπόκεινται, ως εκ τούτου, σε 
κυρώσεις, ακόμη και όταν η ίδια η παραβίαση έχει παύσει·

Γενικές και τελικές διατάξεις

17. είναι της γνώμης ότι ο φορέας δεοντολογίας της ΕΕ θα πρέπει να δημοσιεύει ετήσια 
έκθεση που θα περιλαμβάνει τόσο πληροφορίες σχετικά με την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του όσο και, κατά περίπτωση, συστάσεις για τη βελτίωση των προτύπων 
δεοντολογίας·

18. επιμένει ότι οι αποφάσεις του φορέα δεοντολογίας της ΕΕ θα πρέπει να είναι νομικά 
δεσμευτικές, να αποτελούν αντικείμενο ελέγχου ενώπιον του ΔΕΕ και να υπόκεινται σε 
πιθανές καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ανάγκη για φορέα δεοντολογίας της ΕΕ

Τα ίσα δικαιώματα των πολιτών, η εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς και 
στις δημοκρατικές διαδικασίες, οι ισχυρές εγγυήσεις ότι οι δημόσιες αποφάσεις λαμβάνονται 
προς το γενικό συμφέρον, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών και τις πολιτικές 
πλειοψηφίες, και δεν λαμβάνονται από ιδιωτικά συμφέροντα, καθώς και η ακεραιότητα των 
δημοσίων υπαλλήλων, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά κάθε λειτουργικού δημοκρατικού 
συστήματος.

Το σύστημα αυτό απαιτεί απαρέγκλιτους και πλήρως εφαρμοζόμενους κανόνες δεοντολογίας 
που ισχύουν για τα δημόσια θεσμικά όργανα και τους αξιωματούχους, καθώς και για τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Στην ΕΕ, διαθέτουμε δεοντολογικά πρότυπα τα οποία, από πολλές απόψεις, έχουν 
προβάδισμα έναντι των εθνικών και περιφερειακών κανόνων. Δυστυχώς, οι κανόνες αυτοί 
παραμένουν στην πραγματικότητα ανεπαρκώς εφαρμοζόμενοι.

Ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν χειριστεί ανεπαρκώς πολυάριθμες 
περιπτώσεις αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας έτσι στην 
υποβάθμιση της φήμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδεικνύοντας ότι το σύστημα 
δεοντολογικής εποπτείας της ΕΕ υπολείπεται των αναμενόμενων επιπτώσεων.

Οι περιπτώσεις μεταπήδησης των José Manuel Barroso, Neelie Kroes ή Günther Oettinger 
στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι μεμονωμένες. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Corporate 
Europe Observatory, οι κανόνες για τη μεταπήδηση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα 
συχνά εφαρμόζονται πλημμελώς. Το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε μόνο 3 από τα 
363 αιτήματα πρώην υπαλλήλων της ΕΕ για άδεια ανάληψης επακόλουθης θέσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα μη ορθής εφαρμογής των 
κανόνων. Η θέσπιση του κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο του 2012 ήρθε ως αντίδραση στα προηγούμενα σκάνδαλα. 
Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει πως ο κώδικας αυτός δεν εφαρμόζεται σωστά. Μάλιστα, 
παρά τις 27 τεκμηριωμένες παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας που χειρίστηκε η 
συμβουλευτική επιτροπή, καμία διαδικασία δεν οδήγησε ποτέ σε κύρωση.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο, παρά τα υψηλά πρότυπα, οι παραβιάσεις των κανόνων 
παραμένουν ως επί το πλείστον χωρίς κυρώσεις, είναι το γεγονός ότι το σύστημα 
δεοντολογικής εποπτείας της ΕΕ βασίζεται αποκλειστικά σε μια αυτορρυθμιστική 
προσέγγιση. Κάθε θεσμικό όργανο σχεδιάζει τους δικούς του κανόνες και οργανώνει την 
επιβολή τους εσωτερικά, γεγονός που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιζήμιο για την εφαρμογή 
τους.

Οι κανόνες δεοντολογίας είναι επίσης ιδιαίτερα κατακερματισμένοι, με διαφορετικούς 
κανόνες και διαφορετικές διαδικασίες να ισχύουν για τα διάφορα θεσμικά όργανα (το γεγονός 
ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δεν εφάρμοσε τον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης για περισσότερα από 6 έτη μετά τη σύστασή της αποτελεί πειστικό παράδειγμα 
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αυτού του κατακερματισμού), γεγονός που μειώνει τη διαφάνειά τους και την κατανόησή 
τους από τους πολίτες και, κυρίως, από τα άτομα που αναμένεται να τους τηρούν.

Τέλος, το ισχύον σύστημα δεν διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους 
και αρμοδιότητες για την επαλήθευση των πληροφοριών και τη διερεύνηση περιπτώσεων 
πιθανών παραβιάσεων.

Γι’ αυτόν τον λόγο ένας ενιαίος ανεξάρτητος φορέας δεοντολογίας της ΕΕ είναι απαραίτητο 
μέτρο για τη διασφάλιση της συνεπούς και πλήρους εφαρμογής των προτύπων δεοντολογίας 
σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Εξοπλισμένος με επαρκείς ικανότητες και πόρους, 
σχεδιασμένος για να παρέχει ανεξάρτητες και δεσμευτικές αποφάσεις, ο φορέας δεοντολογίας 
της ΕΕ θα εγγυάται ότι οι δημόσιες αποφάσεις δεν λαμβάνονται από ιδιωτικά συμφέροντα, 
αλλά καθοδηγούνται αποκλειστικά από δημοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες λαμβάνονται 
υπό το πρίσμα του κοινού συμφέροντος, και συμβάλλουν στην ανάκτηση και τη διατήρηση 
της εμπιστοσύνης των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η λύση αυτή έχει επίσης αποδείξει την αποτελεσματικότητά της. Μάλιστα, οι ανεξάρτητες 
αρχές δεοντολογίας στη Γαλλία και τον Καναδά έχουν αποδείξει ότι ένας ενιαίος και 
ανεξάρτητος φορέας αρμόδιος για την παρακολούθηση, την επιβολή και την επιβολή 
κυρώσεων όσον αφορά κανόνες δεοντολογίας που ισχύουν για τους δημόσιους φορείς 
αποτελεί ισχυρό εργαλείο ικανό να επιτύχει μακροπρόθεσμη μείωση της αντιδεοντολογικής 
συμπεριφοράς.

Στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, όλοι οι κορυφαίοι υποψήφιοι υπέγραψαν υπόσχεση με 
πρωτοβουλία της Διεθνούς Διαφάνειας και δεσμεύτηκαν για τη δημιουργία ανεξάρτητου 
φορέα δεοντολογίας, κοινού για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η Πρόεδρος της Επιτροπής 
υποσχέθηκε μια τέτοια ανεξάρτητη αρχή δεοντολογίας πριν από την εκλογή της και, στη 
συνέχεια, ανέθεσε στην Αντιπρόεδρο Věra Jourová τη σύστασή της. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υποστήριξε επίσης πρόσφατα την άποψη αυτή στο ψήφισμά του σχετικά με τον 
απολογισμό των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019.

Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στην έναρξη των εργασιών σχεδιασμού ενός μοντέλου που 
θα μπορούσε να είναι αποδεκτό από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, παρέχοντας 
παράλληλα τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Το μοντέλο που προτείνει ο εισηγητής:

• Νομική βάση

Για τη δημιουργία αυτού του ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ, ο εισηγητής προτείνει 
τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων, 
βάσει του άρθρου 295 ΣΛΕΕ, στην οποία θα συμμετέχουν αρχικά τουλάχιστον το 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, και η οποία θα είναι ανοικτή στη συμμετοχή όλων των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών που επιθυμούν να προσχωρήσουν ανά πάσα 
στιγμή.

Η επιλογή αυτής της νομικής βάσης προκύπτει από ενδελεχή αξιολόγηση των διαφόρων 
επιλογών που θα μπορούσαν να εξεταστούν, όπως η ενδυνάμωση υφιστάμενων δομών, για 
παράδειγμα της OLAF, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή η 
χρήση διαφορετικής νομικής βάσης (όπως τα άρθρα 298 ΣΛΕΕ ή 352 ΣΛΕΕ).
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Από διαδικαστική άποψη, καθώς και από την άποψη του πεδίου εφαρμογής και των 
αρμοδιοτήτων, καμία από αυτές τις εναλλακτικές επιλογές δεν φαίνεται να είναι 
ικανοποιητική.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής πιστεύει ότι η χρήση μιας διοργανικής συμφωνίας, βάσει του 
άρθρου 295 ΣΛΕΕ, είναι τόσο από νομική όσο και από πρακτική άποψη ο καλύτερος 
τρόπος για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ, ικανού να 
αντιμετωπίσει ορισμένες από τις σημερινές αδυναμίες και να διασφαλίσει τη λειτουργία του 
συστήματος δεοντολογικής εποπτείας της ΕΕ.

• Αρμοδιότητες:

Όπως διευκρινίζεται στην έκθεση, σύμφωνα με το δόγμα Meroni, το οποίο αναπτύχθηκε 
από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα έχουν τη δυνατότητα να 
αναθέτουν τις αρμοδιότητές τους σε εξωτερικούς φορείς, ανεξαρτήτως αν οι αρμοδιότητες 
αυτές δεν ασκούνται ακόμη, εφόσον η εξουσιοδότηση είναι ακριβής και παραμένει στο πεδίο 
των τρεχουσών υφιστάμενων αρμοδιοτήτων.

Σύμφωνα με αυτό το δόγμα, ο εισηγητής προτείνει ο ανεξάρτητος φορέας δεοντολογίας της 
ΕΕ να είναι επιφορτισμένος με τις αρμοδιότητες παρακολούθησης της εφαρμογής των 
προτύπων δεοντολογίας που ισχύουν για τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα, καθώς και με 
συμβουλευτικές και ερευνητικές εξουσίες, όπως και εξουσίες επιβολής.

Το μοντέλο αυτό είναι νομικά ορθό, καθώς όλες οι αρμοδιότητες του φορέα αυτού υπάρχουν 
ήδη και βρίσκονται στα χέρια των σχετικών θεσμικών οργάνων.

Όσον αφορά την παρακολούθηση των προτύπων δεοντολογίας, ο εισηγητής προτείνει να 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επαλήθευση της ακρίβειας της δήλωσης συμφερόντων, 
μεταξύ άλλων μέσω κεντρικής συλλογής δεδομένων, τον χειρισμό συγκρούσεων 
συμφερόντων, ελέγχους των υποχρεώσεων διαφάνειας, επαλήθευση των κανόνων για τη 
μεταπήδηση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και, γενικά, την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης με όλες τις διατάξεις των κωδίκων δεοντολογίας και τους εφαρμοστέους 
κανόνες περί διαφάνειας, δεοντολογίας και ακεραιότητας.

Όσον αφορά τα συμβουλευτικά καθήκοντα, ο εισηγητής προτείνει να ανατεθεί στον 
ανεξάρτητο φορέα δεοντολογίας της ΕΕ το καθήκον να παρέχει συμβουλές σε κάθε άτομο 
που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής του, το οποίο θα επιδιώξει την ερμηνεία ενός 
δεοντολογικού προτύπου σε σχέση με μια δεδομένη συμπεριφορά.

Όσον αφορά τις ερευνητικές εξουσίες, ο εισηγητής επιμένει ότι ο ανεξάρτητος φορέας 
δεοντολογίας της ΕΕ θα πρέπει να έχει την εξουσία να κινεί διαδικασίες, μεταξύ άλλων 
βάσει πληροφοριών που λαμβάνονται από τρίτα μέρη, και να διεξάγει έρευνες, σε στενή 
συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές και φορείς, κατά περίπτωση.

Τέλος, για να είναι πλήρως αποτελεσματικός, ο ανεξάρτητος φορέας δεοντολογίας της ΕΕ θα 
πρέπει να διαθέτει εν μέρει εξουσία επιβολής.

Ο εισηγητής επισημαίνει επίσης ότι ο ανεξάρτητος φορέας δεοντολογίας της ΕΕ θα μπορούσε 
να έχει την εξουσία επί του Μητρώου Διαφάνειας της ΕΕ.

Όσον αφορά το προσωπικό πεδίο εφαρμογής, ο εισηγητής προτείνει οι Επίτροποι, οι 
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βουλευτές του Κοινοβουλίου και όλο το προσωπικό που καλύπτεται από τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης οι οποίοι εργάζονται για τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα να 
καλύπτονται, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της θητείας ή της υπηρεσίας τους, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως όσον αφορά τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα 
και τους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Τέλος, οι αποφάσεις του ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ θα πρέπει να είναι νομικά 
δεσμευτικές για το σχετικό μέλος, το προσωπικό και το θεσμικό όργανο, και να υπόκεινται σε 
πιθανές καταγγελίες προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και σε νομικό έλεγχο από το 
Δικαστήριο της ΕΕ·

• Σύνθεση:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ακεραιότητα του νεοσυσταθέντος 
φορέα, ο εισηγητής προτείνει ο ανεξάρτητος φορέας δεοντολογίας της ΕΕ να αποτελείται από 
9 ανεξάρτητα μέλη, εκ των οποίων 3 θα επιλέγονται από την Επιτροπή, 3 θα εκλέγονται από 
το Κοινοβούλιο και 3 θα είναι de jure μέλη μεταξύ πρώην προέδρων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Διαμεσολαβητή.

Τα μέλη θα επιλέγονται από κάθε θεσμικό όργανο με βάση τις ικανότητες, την πείρα και τα 
επαγγελματικά τους προσόντα, καθώς και την προσωπική τους ακεραιότητα. Θα πρέπει να 
έχουν άψογο ιστορικό δεοντολογικής συμπεριφοράς και να είναι απαλλαγμένα από 
οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Τα ανεξάρτητα μέλη αυτά θα μπορούσαν 
συγκεκριμένα να επιλέγονται μεταξύ πρώην δικαστών του ΔΕΕ, πρώην ή νυν μελών 
ανώτατων δικαστηρίων των κρατών μελών, πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, πρώην υπαλλήλων των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων και οργανισμών, 
πρώην Ευρωπαίων Διαμεσολαβητών και μελών των αρχών δεοντολογίας στα κράτη μέλη. Ο 
φορέας θα μπορούσε να εκλέγει έναν πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους μεταξύ των μελών του.

Ο εισηγητής επιμένει επίσης ότι η σύνθεση του ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ θα 
πρέπει να είναι ισόρροπη ως προς την εκπροσώπηση των φύλων.

Ο ανεξάρτητος φορέας δεοντολογίας της ΕΕ θα επικουρείται από γραμματεία με 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους ανάλογους προς τα καθήκοντά του. Ο εισηγητής 
πιστεύει ότι η συγκέντρωση από τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα των υφιστάμενων πόρων 
που είναι αρμόδιοι για την επίβλεψη της δεοντολογίας θα μπορούσε να επιτρέψει στα 
θεσμικά όργανα να αυξήσουν την αποδοτικότητα της χρήσης των αντίστοιχων πόρων τους.

• Αποτελεσματικές διαδικασίες και σωστή ισορροπία μεταξύ των κανόνων 
εμπιστευτικότητας και των απαιτήσεων διαφάνειας

Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της εμπιστευτικότητας ορισμένων 
πληροφοριών και της διαφάνειας, ο εισηγητής προτείνει να εφαρμόσει ο ανεξάρτητος φορέας 
δεοντολογίας της ΕΕ, σε περίπτωση παραβίασης ή πιθανής παραβίασης, μια προσέγγιση δύο 
σταδίων.

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, σε περίπτωση που ο φορέας λάβει γνώση μιας 
παραβίασης ή πιθανής παραβίασης των κανόνων δεοντολογίας, θα μπορούσε να προτείνει 
καταρχάς ενέργειες για τον τερματισμό της παραβίασης. Αυτό το προληπτικό βήμα θα 
πρέπει να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και το δικαίωμα του προσώπου σε 
προηγούμενη ακρόαση. Θα επιλύσει καταστάσεις στις οποίες άτομα, καλή τη πίστει και εκ 
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παραδρομής, παραβίασαν τους ισχύοντες κανόνες δεοντολογίας και εφάρμοσαν τις συστάσεις 
του φορέα δεοντολογίας της ΕΕ ώστε να τερματιστεί η παραβίαση.

Σε περίπτωση που τα άτομα αρνούνται να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ο ανεξάρτητος 
φορέας δεοντολογίας της ΕΕ να δημοσιοποιεί συναφείς πληροφορίες για την υπόθεση και να 
αποφασίζει, κατά περίπτωση, σχετικά με τις κυρώσεις.

Προκειμένου να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία οι εκ προθέσεως παραβιάσεις θα 
μπορούσαν να παραμένουν χωρίς κυρώσεις και να επιλύονται μόνο εάν ανακαλύπτονται, ο 
εισηγητής προτείνει αυτή η προσέγγιση των δύο σταδίων να εφαρμόζεται μόνο υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να εικάζεται ότι το άτομο ενήργησε κακόπιστα. 
Αντιθέτως, σε περίπτωση εκ προθέσεως παραβίασης, βαρείας αμέλειας, απόκρυψης 
αποδεικτικών στοιχείων και μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, θα πρέπει να 
επιβάλλονται κυρώσεις, ακόμη και όταν η παραβίαση έχει παύσει.

Συμπέρασμα:

Ο εισηγητής πιστεύει ότι το προτεινόμενο μοντέλο επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ 
της αποτελεσματικότητας του φορέα, στον οποίο θα ανατεθούν οι κατάλληλες αρμοδιότητες, 
και της σκοπιμότητας του έργου, το οποίο είναι νομικά ορθό και μπορεί να βασιστεί μόνο 
στην καλή θέληση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Όταν ολοκληρωθεί, η εν λόγω διοργανική συμφωνία θα επιτρέψει στην ΕΕ να εφοδιαστεί με 
έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό που θα διασφαλίζει την πλήρη τήρηση των δεοντολογικών 
προτύπων και τον σεβασμό των αξιών και των αρχών που αυτά εκφράζουν στην καθημερινή 
ζωή της Ένωσής μας.
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