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Εισαγωγή
Νομοθετικό πλαίσιο και στόχοι
Οι αναφορές, οι καταγγελίες και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι
τρεις διαδικασίες που στοχεύουν να ενισχύσουν τη συμμετοχική δημοκρατία και
να φέρουν τους απλούς πολίτες σε άμεση επαφή με τους θεσμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βήματα, όμως, τα οποία οι πολίτες πρέπει να
ακολουθούσουν, διαφέρουν στην καθεμία από τις τρεις αναφερόμενες
διαδικασίες. Επίσης, η κάθε ξεχωριστή διαδικασία δεν περιλαμβάνει τα ίδια
ακριβώς θέματα συζήτησης, παρόλο που το αντικείμενο και των τριών είναι
θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ε.Ε.
Πιο συγκεκριμένα:
1) Ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών είναι οι
αναφορές. Οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί, ατομικά η από κοινού με άλλους,
να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, δυνάμει του άρθρου 227 της Συνθήκης Λισαβόνας (πρώην
άρθρο 194 ΣΕΚ).
2) Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1995
με σκοπό να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες και να προσδώσει
'ανθρώπινο πρόσωπο' στη διοίκηση της Ε.Ε. Θεμελιώδες χαρακτηριστικό του
θεσμού είναι ότι ο Διαμεσολαβητής είναι φυσικό πρόσωπο, επικοινωνεί
προσωπικά με τους μεμονωμένους πολίτες που απευθύνονται σε αυτόν,
εξετάζει την υπόθεσή τους και επιδιώκει την επίλυση του προβλήματός τους.
Αυτό συμβάλλει στον εξανθρωπισμό της διοίκησης της Ε.Ε. και την καθιστά πιο
προσιτή στον πολίτη. Ο Διαμεσολαβητής αποτελεί βασική συνιστώσα της
προσπάθειας οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικών και θεσμικών
οργάνων. Ιδρύθηκε για να συμβάλει στην προώθηση εποικοδομητικού
διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών. Μετά από έντονη προσπάθεια,
καταφέραμε να επανεκλέξουμε φέτος στη θέση αυτή, για άλλα πέντε χρόνια,
τον διακεκριμένο Νικηφόρο Διαμαντούρο, που τιμά το θεσμό.
3) Η “ Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών” είναι μία από τις καινοτομίες που
εισάγει η συνθήκη της Λισαβόνας. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι μια
δημοκρατικότερη Ένωση με αμεσότερη συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη
των πολιτικών της ΕΕ.
Μέχρι τώρα δεν υπήρχε μια επίσημη διαδικασία άμεσης συμμετοχής των
πολιτών στις διαδικασίες για την εκπόνηση των διάφορων ευρωπαϊκών
πολιτικών.
Σε ειδικό τεύχος περιλαμβάνονται κάποιες βασικές πληροφορίες γι΄ αυτή τη
συμμετοχική διαδικασία, καθώς το σχέδιο εφαρμογής της και τα τεχνικά
ζητήματα επεξεργάζονται την παρούσα περίοδο από τους τρεις θεσμούςνομοθέτες της Ε.Ε.

Μιχάλης Τρεμόπουλος
Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, GREENS/ EFA
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Κεφάλαιο 1

Αναφορές
1.1. Νομική Βάση:
Άρθρο 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(πρώην άρθρο 194 της ΣΕΚ)
Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, δικαιούνται να
υποβάλλουν, ατομικά ή από κοινού με άλλους πολίτες ή πρόσωπα, αναφορά
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που υπάγεται στους τομείς
δραστηριοτήτων της Ένωσης και το οποίο τους αφορά άμεσα.
Από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ του ευρωκοινοβουλίου

Άρθρο 201: Δικαίωμα αναφοράς
1. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος,
δικαιούνται να υποβάλουν, ατομικά ή από κοινού με άλλους πολίτες ή
πρόσωπα, αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που εμπίπτει στους
τομείς δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο τους αφορά
άμεσα.
2. Οι αναφορές προς το Κοινοβούλιο πρέπει να περιέχουν το όνομα, την
ιθαγένεια και την κατοικία καθενός από τους αναφέροντες.
3. Εφόσον αναφορά φέρει την υπογραφή πλειόνων φυσικών ή νομικών
προσώπων, οι υπογράφοντες ορίζουν εκπρόσωπο, ο οποίος θεωρείται
αναφέρων για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου.
Εφόσον δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος, αναφέρων θεωρείται ο πρώτος
υπογράφων ή κάποιο άλλο κατάλληλο πρόσωπο.
4. Κάθε αναφέρων μπορεί οποτεδήποτε να αποσύρει την υποστήριξή του
στην αναφορά.
Η αναφορά καθίσταται άκυρη όταν όλοι οι αναφέροντες πάψουν να την
υποστηρίζουν.
5. Οι αναφορές πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφορές οι οποίες έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα εξετάζονται μόνον εάν
ο αναφέρων έχει επισυνάψει μετάφραση σε μία από τις επίσημες γλώσσες. Η
αλληλογραφία του Κοινοβουλίου με τον αναφέροντα πραγματοποιείται στην
επίσημη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η μετάφραση του περιεχομένου.
Το Προεδρείο μπορεί να αποφασίσει ότι οι αναφορές και η αλληλογραφία με
τους αναφέροντες μπορεί να συντάσσονται σε άλλες γλώσσες
χρησιμοποιούμενες σε κράτος μέλος.
6.
Οι αναφορές καταχωρίζονται σε γενικό πρωτόκολλο κατά σειρά
παραλαβής, αν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 2· αν δεν τις πληρούν, αρχειοθετούνται και ο λόγος
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γνωστοποιείται στον αναφέροντα.
7. Οι αναφορές που εγγράφονται στο γενικό πρωτόκολλο παραπέμπονται
από τον Πρόεδρο στην αρμόδια επιτροπή, η οποία διαπιστώνει το παραδεκτό
ή άλλως της αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 194 της Συνθήκης ΕΚ.
Εάν η αρμόδια επιτροπή δεν καταλήγει σε συμφωνία όσον αφορά το
παραδεκτό της αναφοράς, η αναφορά κηρύσσεται παραδεκτή κατόπιν
αιτήσεως τουλάχιστον του ενός τετάρτου των μελών της επιτροπής.
8. Οι αναφορές που χαρακτηρίζονται μη παραδεκτές από την επιτροπή
αρχειοθετούνται. Η αιτιολόγηση της απόφασης κοινοποιείται στον
αναφέροντα. Εφόσον είναι δυνατόν, μπορούν να του υποδειχθούν άλλα μέσα
προσφυγής.
9. Κατά γενικό κανόνα, οι αναφορές, αφού καταχωριστούν, καθίστανται
δημόσια έγγραφα και το όνομα του αναφέροντος και το περιεχόμενο των
αναφορών δύνανται να δημοσιευθούν από το Κοινοβούλιο για λόγους
διαφάνειας.
10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 9, ο
αναφέρων μπορεί να ζητήσει τη μη δημοσίευση του ονόματός του
προκειμένου να προστατευθεί ο ιδιωτικός του βίος· Στην περίπτωση αυτή το
Κοινοβούλιο πρέπει να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό.
Εάν το αίτημα του αναφέροντος δεν μπορεί να εξετασθεί για λόγους
ανωνυμίας, πραγματοποιείται διαβούλευση με τον αναφέροντα όσον αφορά
τα περαιτέρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
11. Ο αναφέρων μπορεί να ζητήσει την εμπιστευτική εξέταση της αναφοράς,
οπότε το Κοινοβούλιο λαμβάνει κατάλληλες προφυλάξεις προκειμένου να
διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο δεν δημοσιοποιείται. Ο αναφέρων ενημερώνεται
όσον αφορά τους συγκεκριμένους όρους υπό τους οποίους εφαρμόζεται η
διάταξη αυτή.
12. Η επιτροπή μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να υποβάλει το θέμα στον
Διαμεσολαβητή.
13.
Οι αναφορές που απευθύνουν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο
κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος πρωτοκολλούνται και αρχειοθετούνται
χωριστά. Κάθε μήνα ο Πρόεδρος διαβιβάζει κατάλογο των αναφορών του
είδους αυτού που έλαβε το Κοινοβούλιο κατά τον προηγούμενο μήνα, με
περίληψη του περιεχομένου τους, στην αρμόδια για την εξέταση των
αναφορών επιτροπή, η οποία μπορεί ακολούθως να ζητήσει να της
διαβιβασθούν εκείνες τις οποίες κρίνει σκόπιμο να εξετάσει.
1.2. Συνοπτικός ορισμός:
Οι αναφορές μπορεί να έχουν μορφή παραπόνου ή αιτήματος και να
αφορούν ζητήματα δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος.
Η αναφορά μπορεί να αποτελεί ατομικό αίτημα, παράπονο ή παρατήρηση
όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, ή έκκληση προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υιοθέτηση συγκεκριμένης θέσης για ένα
συγκεκριμένο ζήτημα. Τέτοιες αναφορές προσφέρουν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να εφιστά την προσοχή σε οποιαδήποτε
παραβίαση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών από κράτη μέλη,
τοπικές αρχές ή άλλα όργανα.
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1.3. Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αναφορές;
Μπορείτε να υποβάλετε αναφορά αν είστε:


πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,



κάτοικος κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,



μέλος συλλόγου, εταιρίας ή οργάνωσης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
που έχει την έδρα του σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.4. Ποιο μπορεί να είναι το αντικείμενο της αναφοράς σας;
Το αντικείμενο της αναφοράς πρέπει να έχει σχέση με θέματα ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος ή που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως:


τα δικαιώματά σας ως ευρωπαίου πολίτη, όπως ορίζονται στις
Συνθήκες,



το περιβάλλον,



η προστασία των καταναλωτών,



η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, και
η εσωτερική αγορά,



η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική,



η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων,



άλλα προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.

Σημαντική σημείωση!
Η Επιτροπή Αναφορών δεν εξετάζει αιτήματα για απλή ενημέρωση ούτε γενικές
παρατηρήσεις σχετικά με την πολιτική της ΕΕ.
Ζητήματα κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα ή τις υπηρεσίες της ΕΕ θα πρέπει
να τίθενται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στο κεφάλαιο ν°2.

1.5. Σε ποια γλώσσα πρέπει να είναι η αναφορά;
Οι αναφορές πρέπει να είναι γραμμένες σε μία από τις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.6. Τι μορφή πρέπει να έχει η αναφορά;
Υπάρχουν δύο τρόποι υποβολής αναφορών:
 ταχυδρομικά,
 δια της ηλεκτρονικής οδού (ηλεκτρονικό έντυπο)
Η αναφορά πρέπει να είναι περιεκτική και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που
σχετίζονται με το ζήτημα, πρέπει όμως να αποφεύγονται οι περιττές
λεπτομέρειες. Η αναφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη με σαφήνεια και
ευκρινώς και να συνοδεύεται από περίληψη.
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Ταχυδρομικά:
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε αναφορά σε χαρτί, δεν υπάρχει σχετικό έντυπο ούτε
τυποποιημένη μορφή που πρέπει να ακολουθήσετε.
Η αναφορά σας πρέπει, ωστόσο:
 να περιλαμβάνει το όνομα, την εθνικότητα και τη διεύθυνση μόνιμης
κατοικίας σας (σε περίπτωση συλλογικής αναφοράς πρέπει να
περιλαμβάνονται, το όνομα, η εθνικότητα και η διεύθυνση μόνιμης
κατοικίας του υποβάλλοντος ή, τουλάχιστον, του πρώτου
υπογράφοντος)
 να φέρει υπογραφή.
Η
αναφορά
μπορεί
να
περιλαμβάνει
συνημμένα
έγγραφα,
συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων των δικαιολογητικών με τα οποία την
τεκμηριώνετε.
Η αναφορά θα πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση:
European Parliament
The President of the European
Parliament
Rue
Wiertz
B-1047 BRUSSELS
Δια της ηλεκτρονικής οδού (ηλεκτρονικό έντυπο):
Για να υποβάλετε αναφορά ηλεκτρονικώς, πρέπει:
 να διαβάσετε τις πληροφορίες και τις οδηγίες που βρίσκονται στις
ιστοσελίδες για τις αναφορές, στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και, κατόπιν,
 να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο και να πατήσετε με το ποντίκι
στο «Αποστολή».
Μόλις στείλετε την αναφορά σας ηλεκτρονικώς, πρέπει να λάβετε ηλεκτρονική
επιβεβαίωση της παραλαβής της. Η αναφορά σας θα διαβιβασθεί, στη
συνέχεια, στην Επιτροπή Αναφορών, η οποία είναι αρμόδια για τη
διεκπεραίωση της διαδικασίας των αναφορών, καθώς και για τη διατύπωση
συστάσεων και συμπερασμάτων σε σχέση με κάθε συγκεκριμένη αναφορά.
Δεν θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αναφορών, αλλά ούτε και θα
απαντώνται οι αναφορές εκείνες που έχουν μεν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αλλά περιέχουν προσβλητικά στοιχεία ή είναι άσχετες με το
αντικείμενό τους. Για οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία σχετικά με την
εξέταση της αναφοράς, η Επιτροπή Αναφορών θα έρχεται σε επαφή μαζί σας
μέσω ταχυδρομικών επιστολών. Αν επιθυμείτε να επισυνάψετε στην αναφορά
σας συμπληρωματικές πληροφορίες ή δικαιολογητικά, παρακαλείστε να τα
στείλετε με κανονική αλληλογραφία, σημειώνοντας τον αριθμό της αναφοράς,
στην ακόλουθη διεύθυνση:
European Parliament
Επιτροπή Αναφορών
Γραμματεία
Rue
Wiertz
B-1047 BRUSSELS
Η Επιτροπή Αναφορών αποτελείται από 34 μέλη και έχει έναν Πρόεδρο και
τέσσερις Αντιπροέδρους.
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1.7. Ποια συνέχεια δίδεται στις παραδεκτές αναφορές;
Εάν το θέμα της αναφοράς σας αφορά έναν τομέα δραστηριότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζεται κανονικά παραδεκτή από την Επιτροπή
Αναφορών, που αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τον
Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Όποια απόφαση και αν ληφθεί, η Επιτροπή Αναφορών θα σας ενημερώσει
σχετικά το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήψη της απόφασης.
Ανάλογα με την περίπτωση, η Επιτροπή Αναφορών μπορεί:
 να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση
προς τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, ή να έρθει σε επαφή το σύστημα
SOLVIT,
 να διαβιβάσει την αναφορά σε άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου προς ενημέρωση ή για περαιτέρω ενέργειες (μία επιτροπή
μπορεί π.χ. να λάβει υπόψη της την αναφορά στις νομοθετικές της
δραστηριότητες),
 σε ορισμένες έκτακτες περιπτώσεις, να συντάξει και να υποβάλει πλήρη
έκθεση για ψήφιση στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου, ή να
πραγματοποιήσει διερευνητική αποστολή στη χώρα ή περιφέρεια η
οποία σχετίζεται με την αναφορά, και να εκδώσει έκθεση της επιτροπής
η οποία περιέχει της παρατηρήσεις και τις συστάσεις της,
 ή να προβεί σε οιαδήποτε άλλη ενέργεια η οποία κρίνεται κατάλληλη
στην προσπάθεια επίλυσης του θέματος ή να χορηγήσει αρμόζουσα
απάντηση στον υποβάλλοντα την αναφορά.
Η Επιτροπή Αναφορών συνεδριάζει, κατά κανόνα, μία φορά κάθε μήνα, εκτός
από τον Αύγουστο, στη διάρκεια του οποίου οι εργασίες του Κοινοβουλίου
διακόπτονται. Η επιτροπή βοηθείται στο έργο της από μόνιμη γραμματεία η
οποία διαχειρίζεται τη διεργασία των αναφορών, έχει συμβουλευτικό ρόλο και
προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών.
Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να επιδιώξει να
συνεργαστεί με τις εθνικές ή τοπικές αρχές σε κράτη μέλη, για την επίλυση
θέματος που έχει θέσει ο αναφέρων. Τα στοιχεία των αναφορών μπορούν
κατά συνέπεια να συμβουλεύονται οι αρχές αυτές εκτός εάν ο αναφέρων
προβάλει ρητά σχετική άρνηση.
Η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί ωστόσο να παραβεί αποφάσεις που έχουν
ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Δεδομένου ότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι δικαστική αρχή, δεν μπορεί να λάβει
απόφαση ή να ανακαλέσει αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα δικαστήρια
στα κράτη μέλη. Οι αναφορές που επιδιώκουν τέτοιες ενέργειες δεν είναι
παραδεκτές.

1.8. Μη παραδεκτό, δημοσίευση των αναφορών
Μη παραδεκτό μιας αναφοράς
Αν η αναφορά σας δεν αφορά έναν τομέα δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, χαρακτηρίζεται μη παραδεκτή. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν το
αντικείμενο της αναφοράς εμπίπτει σαφώς στην ευθύνη και την αρμοδιότητα
του κράτους μέλους.
Οι αναφορές τις οποίες η Επιτροπή Αναφορών χαρακτηρίζει μη παραδεκτές
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αρχειοθετούνται και δεν αναλαμβάνεται περαιτέρω δράση. Ωστόσο, η
Επιτροπή Αναφορών σας κοινοποιεί την απόφασή της.
Η Επιτροπή Αναφορών μπορεί, ανάλογα με το θέμα της αναφοράς σας, να
σας προτείνει να έλθετε σε επαφή με άλλον φορέα που δεν ανήκει στην ΕΕ (π.χ.
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) ή με εθνικό φορέα (π.χ.
Συνήγορος του Πολίτη ή επιτροπή αναφορών των Κοινοβουλίων των κρατών
μελών).
Σημειώνεται ότι για θέματα που αφορούν κακοδιαχείριση στα πλαίσια των
θεσμικών οργάνων ή των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ, θα πρέπει να
απευθύνεστε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Γνωστοποίηση των αναφορών
Οι αριθμοί και οι συντάκτες των αναφορών, ή ο κύριος συντάκτης εφόσον
πρόκειται για ομαδική αναφορά, καθώς και ο αριθμός που δίδεται σε
αναφορά, καταχωρούνται σε πρωτόκολλο με τη σειρά παραλαβής τους και
ανακοινώνονται στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Οι ανακοινώσεις αυτές αναγράφονται στα πρακτικά της
συνεδρίασης.
Επισημαίνεται στους αναφέροντες ότι τα πρακτικά δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα. Ορισμένες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνεται το
όνομα του αναφέροντος και ο αριθμός της αναφοράς, διατίθενται στη
συνέχεια στο Διαδίκτυο. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των αναφερόντων στο
γεγονός αυτό, το οποίο έχει συνέπειες όσον αφορά την προστασία των
προσωπικών δεδομένων. Αν θέλετε να υποβάλετε αναφορά αλλά δεν
επιθυμείτε δημοσιοποίηση του ονόματός σας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα
κάνει σεβαστή την επιθυμία σας, αλλά το αίτημά σας αυτό πρέπει να είναι
σαφές και να αναγράφεται ρητά στην αναφορά.
Κατά παρόμοιο τρόπο, αν επιθυμείτε τον εμπιστευτικό χειρισμό της αναφοράς
σας, θα πρέπει επίσης να υποβάλετε σαφές σχετικό αίτημα. Η επιτροπή
αποδίδει μεγάλη σημασία στη διαφάνεια των συνεδριάσεών της Επιτροπής
Αναφορών είναι συνήθως δημόσιες και οι αναφέροντες μπορούν να τις
παρακολουθήσουν, εφόσον το ζητήσουν, εάν και όταν συζητηθεί η αναφορά
τους.

1.9. Έντυπο Υποβολής Αναφοράς

European Parliament
Committee on Petitions
The Secretariat
Rue Wiertz
B-1047 Brussels
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* Υποχρεωτικά στοιχεία
Στοιχεία αναφέροντος
* Επώνυμο :
κ.

κα.

* Όνομα :

* Ταχυδρομική διεύθυνση :
* Πόλη :

* ταχυδρομικός

* Χώρα :

Άλλα :

κώδικας :

E-mail :
Επωνυμία του συλλόγου :
Εάν ενεργείτε εξ ονόματος οργάνωσης, συλλόγου, ομάδας συμφερόντων,
συνδικαλιστικής οργάνωσης κλπ., παρακαλείσθε να αναφέρετε την αντίστοιχη
επωνυμία.
* Ιθαγένεια :

Άλλες ομάδες :

Πληροφορίες σχετικά με την αναφορά
* Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αναφορών χαρακτηρίσει την αναφορά σας
παραδεκτή, συμφωνείτε να εξετασθεί δημόσια
ΝΑΙ
ΟΧΙ
* Συναινείτε στην εγγραφή του ονόματός σας σε ένα δημόσιο μητρώο,
προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

* Τίτλος της αναφοράς :

* Κείμενο της αναφοράς :
Ακύρωση
Αποστολή
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1.10. Περαιτέρω πληροφορίες
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε το έντυπο αλληλογραφίας με τους πολίτες:
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/citizensMail/secur
ed/cmRequest.do?cmLanguage=el

1.11. Σημαντικά Στατιστικά Στοιχειά
Όσον αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, το έτος 2007 είναι ένα σημείο
καμπής. Η νέα βάση δεδομένων και το νέο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών
αναφορών τέθηκαν στη διάθεση όλων των μελών και των αναπληρωματικών
μελών της Επιτροπής Αναφορών καθώς και των υπαλλήλων των ομάδων. Τα
εργαλεία αυτά παρέχουν απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση (μέσω του
διαδικτύου) σε όλα τα έγγραφα που αφορούν κάθε ληφθείσα αναφορά
καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει το
έργο των μελών και των βοηθών τους. Σχεδιάζονται και άλλα, καινούργια
εργαλεία καθώς και η επέκταση του διαδικτύου, όμως η έλλειψη κονδυλίων έχει
καθυστερήσει την ανάπτυξη της σημαντικής αυτής υπηρεσίας προς τους
πολίτες.
Ο αριθμός των αναφερόντων που υποβάλλουν τις αναφορές τους
ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου του Κοινοβουλίου συνέχισε να αυξάνει το
2007. Το 42% των ληφθεισών αναφορών υποβλήθηκαν με αυτόν τον τρόπο.
Ωστόσο, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, οι ηλεκτρονικά υποβληθείσες
αναφορές χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές και πάρα πολλές ήταν
υπερβολικά σύντομες και ανακριβείς, γεγονός που δεν βοηθά την Επιτροπή
Αναφορών να παρέχει ουσιαστικές λύσεις ή συνδρομή στους αναφέροντες.
Από τις 1.506 ληφθείσες αναφορές το 2007 –κατά 50% περισσότερες σε
σχέση με το 2006– το 34,9% χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές και οι
αναφέροντες ενημερώθηκαν σχετικά, συνήθως με επιστολή που τους
υποδείκνυε πιθανούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους σε εθνικό
επίπεδο. Οι περισσότερες απορριφθείσες αναφορές χαρακτηρίσθηκαν μη
παραδεκτές για λόγους αρμοδιότητας και ως εκ τούτου επικουρικότητας.
Γεγονός είναι πάντως από περίπου τα δύο τρίτα των ληφθεισών κατά το 2007
αναφορών χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές από την Επιτροπή Αναφορών
δυνάμει του άρθρου 191 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το
οποίο «οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης [...] (ή μόνιμοι κάτοικοι) [...]
δικαιούνται να υποβάλουν αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα
που εμπίπτει στους τομείς δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το
οποίο τους αφορά άμεσα». Η διάταξη αυτή προέρχεται από το άρθρο 194 της
Συνθήκης ΕΚ (τωρινό άρθρο 227 της Συνθήκης της Λισαβόνας).
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Στον πίνακα αναφέρεται ο αριθμός των αναφορών που αφορούν τις
ακόλουθες χώρες (για τις χώρες που δεν αναφέρονται στον πίνακα έχουν
υποβληθεί λιγότερες από 10 αναφορές):
Χώρα

Ληφθείσες
αναφορές
254
212
143
126
92
91
+ 81

Ισπανία
Γερμανία
Ρουμανία
Ιταλία
Ελλάδα
Πολωνία
Ηνωμένο Βασίλειο
Γιβρ.
Ιρλανδία
Γαλλία
Βουλγαρία
Πορτογαλία
Αυστρία
Κάτω Χώρες
Μάλτα
Κύπρος
Λετονία
Ουγγαρία
Βέλγιο
Δημοκρατία της Τσεχίας
Φινλανδία

65
58
44
32
24
24
24
14
15
14
14
11
11

Οι αναφορές που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται συνολικά σε
216.
Ο ανωτέρω πίνακας εξυπηρετεί μεν αλλά ταυτόχρονα είναι και
παραπλανητικός σε κάποιο βαθμό όσον αφορά τις έρευνες των επιτροπών τα
βασικά θέματα των οποίων πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.
Τα δέκα πρώτα σε σειρά προτεραιότητας γενικά θέματα που καλύπτουν οι
ληφθείσες κατά το 2007 αναφορές είναι τα εξής:
Περιβαλλοντικά ζητήματα, ύδατα, κ.ά.
Θεμελιώδη δικαιώματα
Πολεοδόμηση
Κοινωνικές υποθέσεις & διακρίσεις
Εσωτερική αγορά & καταναλωτές
Υγεία
Δικαιοσύνη
Ζητήματα μεταφορών & υποδομών
Ιδιοκτησία & επιστροφή περιουσιών
Εκπαίδευση & πολιτιστικά ζητήματα

288 (εκ των οποίων 104 από την
Ισπανία)
226
131
207
192
105
99
88
72
103
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Πολλά από αυτά τα θέματα έχουν σχέση μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα
ορισμένα συναφή με τις μεταφορές ζητήματα σχετίζονται επίσης με
περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα ανωτέρω θέματα παρατίθενται στην παρούσα
έκθεση ως ένδειξη του μεγάλου εύρους θεμάτων με τα οποία ασχολείται η
Επιτροπή Αναφορών, πολύ συχνά σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες
επιτροπές του Κοινοβουλίου.
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Κεφάλαιο 2

Καταγγελίες
2.1. Νομική Βάση:
Άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(πρώην άρθρο 195 της ΣΕΚ)
1. Ευρωπαίος διαμεσολαβητής, ο οποίος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, είναι αρμόδιος να δέχεται τις καταγγελίες όλων των πολιτών της
Ένωσης ή των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατοικούν ή έχουν την
καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος, σχετικά με περιπτώσεις κακής
διοίκησης στα πλαίσια της δράσης των θεσμικών ή λοιπών οργάνων ή
οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων. Ερευνά τις καταγγελίες
αυτές και συντάσσει σχετικές εκθέσεις. Στα πλαίσια των καθηκόντων του, ο
διαμεσολαβητής διεξάγει τις έρευνες που κρίνει δικαιολογημένες είτε με δική του
πρωτοβουλία είτε βάσει των καταγγελιών που του έχουν υποβληθεί απευθείας
ή μέσω μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός εάν για τα
καταγγελλόμενα γεγονότα έχει ή είχε κινηθεί δικαστική διαδικασία. Εάν ο
διαμεσολαβητής διαπιστώσει περίπτωση κακής διοίκησης, υποβάλλει το θέμα
στο οικείο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμό που διαθέτει προθεσμία τριών
μηνών για να εκθέσει τη γνώμη του στο διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής
διαβιβάζει εν συνεχεία έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς το
οικείο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμό. Ο καταγγέλλων ενημερώνεται για
το αποτέλεσμα των ερευνών αυτών. Ο διαμεσολαβητής συντάσσει ετήσια
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των
ερευνών του.
2. Ο διαμεσολαβητής εκλέγεται μετά από κάθε εκλογή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου. Η θητεία του δύναται
να ανανεωθεί. Το Δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει το διαμεσολαβητή από τα
καθήκοντά του αιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν παύσει να πληροί
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του ή εάν
διαπράξει βαρύ παράπτωμα.
3. Ο διαμεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία. Κατά την
άσκηση των καθηκόντων του, δεν ζητά ούτε δέχεται υποδείξεις από καμία
κυβέρνηση, θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμό. Ο διαμεσολαβητής δεν
μπορεί, κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, να ασκεί καμία άλλη
επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη.
4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών με δική του
πρωτοβουλία σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, προσδιορίζει το
καθεστώς και τους γενικούς όρους της άσκησης των καθηκόντων του
διαμεσολαβητή, μετά από γνώμη της Επιτροπής και με την έγκριση του
Συμβουλίου.
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2.2. Συνοπτικός ορισμός:
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εξετάζει καταγγελίες για κακοδιοίκηση στα
θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο
Διαμεσολαβητής είναι απολύτως ανεξάρτητος και αμερόληπτος. Ο σημερινός
Διαμεσολαβητής είναι ο καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο οποίος
ανέλαβε καθήκοντα την 1η Απριλίου 2003.

2.2.α) Με τι ασχολείται;
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες για περιπτώσεις
κακοδιοίκησης στις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων και οργανισμών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Τα όργανα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας αποτελούν παραδείγματα
οργανισμών της Ένωσης, τις δραστηριότητες των οποίων μπορεί να
διερευνήσει ο Διαμεσολαβητής. Μόνο το Δικαστήριο, το Πρωτοδικείο και το
Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά την
άσκηση της δικαιοδοτικής τους λειτουργίας, δεν εμπίπτουν στο πεδίο
αρμοδιοτήτων του.
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συνήθως διεξάγει έρευνες με βάση καταγγελίες
που του υποβάλλονται, αλλά προβαίνει και σε αυτεπάγγελτες έρευνες.

2.2.β) Με τι δεν ασχολείται;
Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να διερευνήσει:


Καταγγελίες εναντίον των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών στα
Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και αν οι καταγγελίες
αυτές άπτονται θεμάτων της ΕΕ. Παραδείγματα τέτοιων αρχών είναι οι
υπηρεσίες υπουργείων, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης.



Τις δραστηριότητες των εθνικών δικαστηρίων και διαμεσολαβητών. Ο
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν αποτελεί όργανο προσφυγής εναντίον
των αποφάσεων των αρχών αυτών.



Καταγγελίες εναντίον επιχειρήσεων ή ιδιωτών.

2.3. Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες :


πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



κάτοικοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



νομικά πρόσωπα που έχει την έδρα τους σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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2.4. Ποιες καταγγελίες μπορεί να διερευνήσει;
Ο Διαμεσολαβητής διερευνά υποθέσεις που αφορούν κακοδιοίκηση
(ανεπαρκή ή πλημμελή διοίκηση). Συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης όταν ένα
θεσμικό όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με το νόμο, παραλείπει να
σεβαστεί τις αρχές της χρηστής διοίκησης ή παραβιάζει τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
Ενδεικτικά παραδείγματα κακοδιοίκησης είναι:


διοικητικές παρατυπίες



άδικη μεταχείριση



αθέμιτες διακρίσεις



κατάχρηση εξουσίας



παράλειψη οφειλόμενης απάντησης



άρνηση παροχής πληροφοριών



αδικαιολόγητη καθυστέρηση

2.5. Ποια έκβαση μπορείτε να αναμένετε;
Το ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ενημερώνει το αρμόδιο θεσμικό όργανο
σχετικά με το περιεχόμενο ορισμένης καταγγελίας παρέχει τη δυνατότητα στο εν
λόγω όργανο να επιλύσει το πρόβλημα. Αν μια υπόθεση δεν επιλυθεί
ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της διερεύνησής της, ο Διαμεσολαβητής
προσπαθεί, εάν είναι δυνατόν, να επιτύχει φιλικό διακανονισμό που να
διορθώνει την περίπτωση κακοδιοίκησης και να ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα.
Αν αποτύχει μια τέτοια προσπάθεια, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί να
διατυπώσει συστάσεις για την επίλυση της υπόθεσης. Αν το θεσμικό όργανο
δεν αποδεχθεί τις συστάσεις του, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να απευθύνει ειδική
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2.6. Πως γίνεται η υποβολή μιας καταγγελίας;
Καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν μέσω απλού ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή φαξ. Σχετικό έντυπο οδηγιών και καταγγελίας διατίθεται από την
υπηρεσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, όπως και στην ηλεκτρονική του
σελίδα στο Διαδίκτυο.

2.7. Τι γίνεται αν δεν μπορεί να επιληφθεί μιας καταγγελίας;
Αν ο Διαμεσολαβητής δεν δύναται να διερευνήσει μια καταγγελία – για
παράδειγμα, επειδή αφορά το εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο διοίκησης
στα Κράτη-Μέλη – θα καταβάλει ωστόσο κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό
να σας βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματός σας. Κάτι τέτοιο πολύ συχνά
συνεπάγεται τη διαβίβαση της υπόθεσης σ’ ένα μέλος του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Διαμεσολαβητών ή στην παροχή της συμβουλής σε εσάς να
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αποταθείτε σ’ ένα μέλος του Δικτύου. Το Δίκτυο, που εγκαθιδρύθηκε το 1996,
συγκροτείται από όλους τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές
των Κρατών-Μελών της ΕΕ, των υποψήφιων χωρών για προσχώρηση στην ΕΕ,
της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, καθώς και από τις επιτροπές αναφορών
που υπάρχουν στην ΕΕ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Μεταξύ των καταγγελλόντων τους οποίους ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει
βοηθήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο συμπεριλαμβάνονται:
1. Ένας πολίτης ο οποίος υπέβαλε καταγγελία σχετικά με τον γαλλικό
οργανισμό που διαχειρίζεται τις πληρωμές επιδομάτων ανεργίας. Με τη
συναίνεση του καταγγέλλοντος, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διαβίβασε την
καταγγελία στο Γάλλο Διαμεσολαβητή, ο οποίος και έδωσε λύση στο
πρόβλημα.
2. Ένας Πολωνός πολίτης, με αναπηρία εξαιτίας αυτοκινητικού ατυχήματος, ο
οποίος ισχυρίστηκε ότι ο εθνικός οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης είχε άδικα
αποφασίσει να αναστείλει την πληρωμή των επιδομάτων του. Με τη συναίνεση
του καταγγέλλοντος, η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Πολωνό Διαμεσολαβητή
προκειμένου να διερευνηθεί.
3. Ισπανοί πολίτες οι οποίοι απεύθυναν έκκληση για ανάληψη δράσης τόσο
στην ΕΕ όσο και στο εθνικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης από τη Βόρεια Αφρική. Καθώς το
ζήτημα δεν ενέπιπτε στην αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, αυτός
συμβούλευσε τους καταγγέλλοντες να αποταθούν στον Ισπανό
Διαμεσολαβητή όσον αφορά τις εθνικές αρχές και να υποβάλουν αναφορά
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει τόσο διερευνητικές όσο και
νομοθετικές εξουσίες που θα μπορούσαν να ασκηθούν σε σχέση με το ζήτημα
αυτό στο επίπεδο της ΕΕ.

2.8. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή;
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
FR - 67001 Strasbourg Cedex
Τηλ. +33 (0)3 88 17 23 13
Φαξ +33 (0)3 88 17 90 62
Περιεκτική και τακτική πληροφόρηση για το έργο του Διαμεσολαβητή είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: http://www.ombudsman.europa.eu

2.9. Ποιος άλλος θα μπορούσε να με βοηθήσει;
Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με μια εθνική, περιφερειακή ή τοπική διοικητική
υπηρεσία, θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εθνικό ή
περιφερειακό διαμεσολαβητή ή την αρμόδια επιτροπή αναφορών. Τα στοιχεία
επικοινωνίας τους είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαίου
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Διαμεσολαβητή και επίσης παρέχονται τηλεφωνικώς από τα γραφεία του
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.
Προκειμένου να λάβετε απαντήσεις στις απορίες σας σχετικά με την ΕΕ,
μπορείτε να τηλεφωνήσετε δωρεάν στην υπηρεσία EUROPE DIRECT στον
ακόλουθο αριθμό:
Τηλ. 00 800 6 7 8 9 10 11
ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της EUROPE DIRECT, η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω του δικτυακού κόμβου Europa: http://europa.eu/

Σημαντική Σημείωση !!!
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακολουθήσετε έμπρακτα τα βήματα υποβολής
μιας καταγγελίας, δοκιμάστε το διαδραστικό οδηγό:
http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/interactiveguide.faces

19
Click here to get your free novaPDF Lite registration key

