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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας,  

– να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες 

συστάσεις:  

– να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες 

συστάσεις: 

1. επικροτεί τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η ομάδα εργασίας για το διοικητικό 

δίκαιο της ΕΕ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου· 

2. θεωρεί ότι, με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες 

έρχονται ολοένα και πιο άμεσα αντιμέτωποι με τη δημόσια διοίκηση της Ένωσης χωρίς 

να απολαμβάνουν πάντοτε τα αντίστοιχα δικονομικά δικαιώματα βάσει των οποίων θα 

μπορούσαν να κινηθούν εναντίον της στις περιπτώσεις που τέτοιες ενέργειες μπορεί να 

αποδειχτούν αναγκαίες· 

3. τονίζει ότι, μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, το δικαίωμα χρηστής 

διοίκησης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών και οι μη δεσμευτικές διοικητικές 

διαδικασίες, οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από το εκάστοτε θεσμικό 

όργανο, δεν προστατεύουν επαρκώς το ατομικό δικαίωμα χρηστής διοίκησης, αν και 

παραμένουν σημαντικές στο πνεύμα μιας ευρύτερης νοοτροπίας χρηστής διοίκησης ως 

συμπλήρωμα των δεσμευτικών διατάξεων· 

4. υπενθυμίζει ότι, στο παρελθόν, ο πρώτος Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής πρότεινε την 

έγκριση δεσμευτικού κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς και ότι το Κοινοβούλιο 

υποστήριξε την πρόταση αυτή και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση γενικού 

κανονισμού σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες, βάσει του Κανονισμού, αλλά ότι η 

Επιτροπή συμφώνησε μόνο να εγκριθούν μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές· 

5. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης κανονισμού, βάσει του άρθρου 

298 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που να προβλέπει 

ελάχιστες προδιαγραφές για την ποιότητα και δικονομικές εγγυήσεις οι οποίες θα 

εφαρμόζονται οριζόντια σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση της Ένωσης· θεωρεί ότι η εν 

λόγω γενική νομοθεσία πρέπει να περιορίζεται στην άμεση διοίκηση της ΕΕ σύμφωνα με 

το άρθρο 298 ΣΛΕΕ· 

6. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει το δικαίωμα χρηστής διοίκησης μέσω μιας ανοιχτής, 

αποτελεσματικής και ανεξάρτητης ευρωπαϊκής διοίκησης, το δε δικαίωμα χρηστής 

διοίκησης θα νοείται, όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

και σύμφωνα με τους γενικούς περιορισμούς του άρθρου 51 του ίδιου Χάρτη, ως το 

δικαίωμα του κάθε προσώπου στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας 

εξέταση των υποθέσεών του· 

7. σημειώνει ότι στις γενικές αρχές του μελλοντικού κανονισμού για την ευρωπαϊκή 
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διοίκηση πρέπει να περιλαμβάνονται η αρχή της ισότητας και οι αρχές της αμεροληψίας 

και της ανεξαρτησίας, με παράλληλη διασφάλιση της δικαιοσύνης, της νομιμότητας και 

της ασφάλειας του δικαίου, καθώς και των αρχών της αναλογικότητας και της 

δημοσιότητας· 

8. θεωρεί ότι η εισαγωγή της αρχής της δημόσιας υπηρεσίας -σύμφωνα με την οποία η 

διοίκηση πρέπει να έχει ως στόχο να καθοδηγεί, να βοηθά, να εξυπηρετεί και να στηρίζει 

τους πολίτες, να ενεργεί με τη δέουσα ευγένεια, και κατά συνέπεια να αποφεύγει τις 

αδικαιολόγητα επαχθείς και χρονοβόρες διαδικασίες, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και 

κόπο τόσο για πολίτες όσο και για δημόσιους λειτουργούς- βοηθά στην εκπλήρωση των 

θεμιτών προσδοκιών των πολιτών και συνεπάγεται οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και 

για τη διοίκηση από άποψη βελτιωμένων υπηρεσιών και αυξημένης αποδοτικότητας· 

9. τονίζει την επείγουσα ανάγκη θέσπισης διευρυμένων διοικητικών κανόνων όσον αφορά 

τη διαδικασία που εφαρμόζεται βάσει του ισχύοντος κανονισμού αριθ. 1049/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τα ης 30ής Μαΐου 2001 για την 

πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 

της Επιτροπής1, που θα εγκριθούν βάσει του άρθρου 15 της ΣΛΕΕ, ιδίως σε σχέση με την 

κωδικοποίηση της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ και την επέκταση του 

πεδίου εφαρμογής του κανονισμού ώστε να καλύπτει το σύνολο της διοίκησης της 

Ένωσης· ομοίως, πρέπει να θεσπιστούν αποτελεσματικότερες διατάξεις σχετικά με τη 

διαδικασία που εφαρμόζεται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα –

κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή στην πράξη των δικαιωμάτων των πολιτών που 

διασφαλίζονται εν προκειμένω– βάσει του ισχύοντος κανονισμού αριθ. 45/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών2, που θα εγκριθούν βάσει του άρθρου 16 της 

ΣΛΕΕ· και στον οποίο προβλέπονται κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· αναγνωρίζει, 

ωστόσο, ότι ακριβώς μέσω των δύο προαναφερθέντων κανονισμών επετεύχθη η 

κωδικοποίηση δύο τομέων του γενικού διοικητικού δικαίου της Ένωσης, κάτι που 

οδήγησε ήδη στη δημιουργία σχετικά σαφών διοικητικών διαδικασιών και ότι, επομένως, 

τυχόν περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω διαδικασιών πρέπει να οικοδομηθεί σε όσα έχουν 

ήδη επιτευχθεί μέχρι στιγμής· 

10. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση γενικά εφαρμοστέων κανόνων προκειμένου να 

διασφαλιστούν τα δικονομικά δικαιώματα των φυσικών ή νομικών προσώπων – όπως το 

δικαίωμα πληροφόρησης και το δικαίωμα υπερασπίσεως – όταν λαμβάνεται απόφαση 

σχετικά με ζήτημα στο οποίο μπορεί να θεωρηθούν διάδικοι και το οποίο παράγει νομικές 

συνέπειες για το φυσικό ή για το νομικό πρόσωπο και όσον αφορά το δικαίωμα 

πρόσβασης στα δικά τους αρχεία· 

11. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένες διοικητικές διατάξεις για τις διαδικασίες 

επί παραβάσει βάσει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ έτσι ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο 

κατάχρησης της εξουσίας και λήψης αυθαίρετων αποφάσεων· θεωρεί ότι μια τέτοια 

                                                 
1  ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43. 
2  ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1. 
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διοικητική διάταξη πρέπει να ρυθμίζει τη συνολική σχέση μεταξύ Επιτροπής και πολίτη ή 

επιχείρησης που υποβάλλει μια καταγγελία η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε διαδικασία 

επί παραβάσει, και με τον τρόπο αυτό να ενισχύει κυρίως τη θέση του εκάστοτε 

καταγγέλλοντος· αναγνωρίζει ειδικότερα ότι είναι σκόπιμο να παρέχονται στην Επιτροπή 

Αναφορών του Κοινοβουλίου σαφείς πληροφορίες όσον αφορά το στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται μια διαδικασία επί παραβάσει για την οποία υποβλήθηκε επίσης αναφορά, έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος του θεμελιώδους δικαιώματος 

υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

12. σημειώνει ότι στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπονται γενικοί κανόνες 

για τις συγκρούσεις συμφερόντων όσον αφορά τις καταστάσεις κατά τις οποίες ένας 

υπάλληλος πρέπει να ενημερώνει τους/τις ανωτέρους του/της κ.λπ. αλλά θεωρεί ότι οι εν 

λόγω κανόνες πρέπει να συμπληρωθούν με κανόνες που θα ορίζουν τις συνέπειες (όπως 

πχ ενδεχόμενη ανάκληση αποφάσεων που έχουν ληφθεί κατά παράβαση των κανόνων για 

τις συγκρούσεις συμφερόντων) και πρέπει να καθοριστεί η μέγιστη προθεσμία 

τελεσιδικίας για όλες τις αποφάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στις 

διοικητικές διαδικασίες· 

13. φρονεί ότι οι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να αναμένουν από την Επιτροπή ύψιστο 

επίπεδο διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, ταχείας εκτέλεσης και ικανότητας 

ανταπόκρισης, είτε υποβάλλουν μια τυπική καταγγελία είτε ασκούν το δικαίωμα 

υποβολής αναφοράς σύμφωνα με τη Συνθήκη, ενώ πρέπει να παρέχονται στους 

αναφέροντες πληροφορίες υποδεικνύοντας τις υπάρχουσες δυνατότητες για περαιτέρω 

δράση σχετικά με την υπόθεσή τους· 

14. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε επαρκή διαβούλευση με όλους τους σχετικούς 

παράγοντες κατά την εκπόνηση πρότασης κανονισμού για τη θέσπιση γενικού 

διοικητικού δικαίου της ΕΕ και να αξιοποιήσει ιδίως την εξειδικευμένη εμπειρία και 

εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που αποτελεί κεντρικό σημείο 

υποβολής των καταγγελιών των πολιτών σχετικά με περιστατικά κακής διαχείρισης από 

τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης· 

15. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει, στο πλαίσιο του κανονισμού, να εξετάσει επίσης το όφελος 

της περαιτέρω ανάπτυξης υπηρεσιών για τους πολίτες που θα βασίζονται στην τεχνολογία 

πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι όχι μόνο οι δυνατότητες του διοικητικού δικαίου που 

υποστηρίζεται από την τεχνολογία πληροφοριών δεν εξαντλούνται μόνο στα νέα 

ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών, αλλά ότι μπορεί να βρουν εφαρμογή ως και σε 

διαλογικά συστήματα διακανονισμού που φέρνουν σε επικοινωνία μεταξύ τους 

διοικητικές αρχές καθώς και τις αρχές με τους πολίτες· 

16. καλεί την Επιτροπή, με αφορμή την εκπόνηση πρότασης γενικής διοικητικής πράξης, να 

ενισχύσει τη δημόσια ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα όλων των πολιτών της Ένωσης 

σε χρηστή διοίκηση, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τις σχετικές υπηρεσίες και δίκτυα 

πληροφόρησής της (π.χ. Europe Direct)· τονίζει ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες 

πληροφόρησης πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών 

που είναι διαθέσιμες σε περίπτωση εικαζόμενης παραβίασης του δικαιώματος χρηστής 

διοίκησης, και ιδιαίτερα τα συγκεκριμένα όρια των εν λόγω διαδικασιών – όπως ορίζεται 

στο άρθρο 228 ΣΛΕΕ για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή· τρέφει την πεποίθηση ότι, μέσω 
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της αύξησης των γνώσεων και της επίγνωσης των πολιτών σχετικά με το εν λόγω 

δικαίωμα και τις συναφείς διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, θα ασκηθεί επίσης 

εποικοδομητική πίεση από το κοινό που μπορεί να οδηγήσει στην αποτελεσματική 

διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής διοίκησης ανοιχτής, αποδοτικής και ανεξάρτητης, στην 

καθημερινή της πρακτική. 
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