Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή δημοσιεύει πρακτικές ρυθμίσεις για τους επιτρόπους που
συμμετέχουν στις ευρωεκλογές
Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα λεπτομερείς και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με τα πρότυπα δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής που πραγματοποιούν
προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ευρωεκλογών του Μαΐου.
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα διασφαλίσουν τη συνεπή εφαρμογή του αναθεωρημένου κώδικα
δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Νοέμβριο του 2016 ο πρόεδρος Γιούνκερ
πρότεινε νέο κώδικα δεοντολογίας προκειμένου να δοθεί ρητά το δικαίωμα στους επιτρόπους —εκ των
οποίων όλοι είναι έμπειροι πολιτικοί υψηλού επιπέδου— να συμμετάσχουν ενεργά στην προεκλογική
εκστρατεία ενόψει των ευρωεκλογών, μεταξύ άλλων ως επικεφαλής υποψήφιοι για τη θέση του
προέδρου της Επιτροπής, χωρίς να χρειάζεται να παύσουν να ασκούν προσωρινά τα καθήκοντά τους
στην Επιτροπή. Ο τροποποιημένος κώδικας δεοντολογίας τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2018.
Σχολιάζοντας τις σημερινές κατευθυντήριες γραμμές, ο πρόεδρος Γιούνκερ δήλωσε: «Εξαρχής ήθελα η
σημερινή Επιτροπή να είναι μια πολιτική Επιτροπή. Οι επίτροποι ενστερνίζονται πλήρως πολιτικά όλες τις
αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής και αναλαμβάνουν την πλήρη πολιτική ευθύνη γι' αυτές.
Παράλληλα, αναμένω από αυτούς να αναπτύξουν ολοκληρωμένη και προσωπική επικοινωνία με τους
πολίτες. Η ενεργός συμμετοχή στις επικείμενες ευρωεκλογές αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
επικοινωνίας αυτής. Για τον λόγο αυτόν, τροποποίησα τον κώδικα δεοντολογίας προκειμένου οι
επίτροποι να μπορούν να πραγματοποιούν προεκλογική εκστρατεία χωρίς να χρειάζεται αποχωρήσουν
από την Επιτροπή, με την προϋπόθεση ότι θα διαχωρίζουν αυστηρώς τις προεκλογικές από τις θεσμικές
δραστηριότητές τους.»
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, οι επίτροποι που συμμετέχουν στην προεκλογική εκστρατεία
για τις ευρωεκλογές:
- Οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο σχετικά με την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν
στην προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές και με τον ρόλο που αναμένεται να
διαδραματίσουν στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής.
- Οφείλουν να διασφαλίζουν τη θεσμική συνέχεια και να μεριμνούν για τη συνεχή άσκηση
των καθηκόντων τους. Αυτό αφορά ειδικότερα τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της Επιτροπής, για παράδειγμα την τακτική παράσταση στην εβδομαδιαία συνεδρίαση του Σώματος
των επιτρόπων και την άσκηση καθηκόντων που συνδέονται με το χαρτοφυλάκιό τους καθώς και
θεσμικών καθηκόντων, όπως η συμμετοχή σε τριμερείς διαλόγους ή η άσκηση εξουσιών που τους
έχουν ανατεθεί. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν ακριβώς τη χρονική στιγμή που πολλοί
σημαντικοί νομοθετικοί φάκελοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ανθρώπινους ή υλικούς πόρους της Επιτροπής για
δραστηριότητες που συνδέονται με την προεκλογική εκστρατεία.Για παράδειγμα, θα πρέπει
να διασφαλίζουν ότι οι δαπάνες μετακίνησης για προεκλογικούς σκοπούς δεν επιβαρύνουν την
Επιτροπή και ότι το προσωπικό της Επιτροπής δεν συμμετέχει στη διοργάνωση προεκλογικών
εκδηλώσεων.
- Στις δημόσιες ομιλίες τους οι επίτροποι θα πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ δηλώσεων στις
οποίες προβαίνουν υπό τη θεσμική τους ιδιότητα και δηλώσεων στο πλαίσιο του ρόλου
τους ως συμμετεχόντων στην προεκλογική εκστρατεία. Πάντοτε, στο πλαίσιο της συμμετοχής
τους στην προεκλογική εκστρατεία, οι επίτροποι πρέπει να εξακολουθούν να ενεργούν με την
απαιτούμενη ανεξαρτησία, ακεραιότητα, αξιοπρέπεια, πίστη και διακριτικότητα. Στο ίδιο πνεύμα, οι
επίτροποι οφείλουν να μην λαμβάνουν θέσεις που θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την υποχρέωση
τήρησης του απορρήτου ή θα παραβίαζαν την αρχή της συλλογικότητας. Οφείλουν κυρίως να μην
επικρίνουν ή να μην αποστασιοποιούνται από αποφάσεις ή θέσεις που έχει λάβει η Επιτροπή.
- Όσον αφορά την παρουσία των επιτρόπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει και εδώ να
διαχωρίζουν σαφώς τη δραστηριότητά τους ως συμμετεχόντων στην προεκλογική
εκστρατεία και τη δραστηριότητά τους υπό τη θεσμική τους ιδιότητα.

- Στο ίδιο πνεύμα, οι επίτροποι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τους τόπο της
Επιτροπής για τους σκοπούς της προεκλογικής εκστρατείας. Επίσης, δεν τους επιτρέπεται να
χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της Επιτροπής για συναντήσεις τους με εκπροσώπους
συμφερόντων για τους σκοπούς της προεκλογικής εκστρατείας.
Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύθηκαν σήμερα καθιστούν σαφές ότι οποιαδήποτε
χρηματική ή υλική στήριξη της προεκλογικής εκστρατείας και των συμμετεχόντων σε αυτή πρέπει να
διατίθεται στο ίδιο το κόμμα ή την οργάνωση της προεκλογικής εκστρατείας.
Τέλος, αν τυχόν προκύψει κατάσταση που εύλογα θα μπορούσε να εκληφθεί ως σύγκρουση
συμφερόντων υπό την έννοια του κώδικα δεοντολογίας, οι επίτροποι ενημερώνουν τον πρόεδρο, ο
οποίος λαμβάνει, με τη σειρά του, όποιο μέτρο θεωρεί ενδεδειγμένο.
Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της ανεξάρτητης επιτροπής
δεοντολογίας κατόπιν διαβούλευσης με αυτή, εξετάστηκαν από τους επιτρόπους στις 9 Ιανουαρίου και
εγκρίθηκαν ομοφώνως σήμερα. Θα τεθούν σε ισχύ αμέσως.
Για περισσότερες πληροφορίες:
- Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα πρότυπα δεοντολογίας για τη συμμετοχή των μελών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ευρωπαϊκές εκλογές (06 Φεβρουαρίου 2019)
- Δελτίο Τύπου «Τίθεται σε ισχύ ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας, που καθιστά αυστηρότερους τους
κανόνες δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (31 Ιανουαρίου 2018)
- Κώδικας δεοντολογίας για τους επιτρόπους, 2018 (31 Ιανουαρίου 2018)
- Συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(17 Φεβρουαρίου 2018)
- Κείμενο του άρθρου 245 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άρθρο 10 του κώδικα δεοντολογίας για τους επιτρόπους του 2018
Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή κατά τη διάρκεια της θητείας
1. Τα μέλη δύνανται να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή ως μέλη ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων ή οργανώσεων κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν
υπονομεύει τη διαθεσιμότητά τους για υπηρεσία στην Επιτροπή και την προτεραιότητα που πρέπει να
δίνεται στα καθήκοντα που έχουν απέναντι στην Επιτροπή έναντι της κομματικής τους δέσμευσης. Η
συμμετοχή ως μελών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ή οργάνωσης κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο περιλαμβάνει την ανάληψη πολιτικών, τιμητικών ή μη εκτελεστικών καθηκόντων σε όργανα της
κομματικής δομής, αλλά αποκλείει διαχειριστικές αρμοδιότητες. Οι πολιτικές επαφές υπό την ιδιότητα
του μέλους της Επιτροπής παραμένουν ως έχουν.
2. Τα μέλη δύνανται να συμμετέχουν σε προεκλογικές εκστρατείες για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων και ως υποψήφιοι. Μπορούν επίσης να επιλέγονται από τα ευρωπαϊκά
πολιτικά κόμματα ως επικεφαλής υποψήφιοι («Spitzenkandidat») για τη θέση του Προέδρου της
Επιτροπής.
3. Τα μέλη ενημερώνουν τον Πρόεδρο για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε προεκλογική
εκστρατεία κατά την έννοια της παραγράφου 2 και για τον ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσουν
στην εκστρατεία.
4. Ο πρόεδρος ενημερώνει εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά πόσον ένα ή περισσότερα μέλη θα
υποβάλουν υποψηφιότητα στις προεκλογικές εκστρατείες για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
καθώς και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών της ανεξαρτησίας,
της εντιμότητας και της διακριτικότητας που προβλέπονται στο άρθρο 245 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον παρόντα κώδικα δεοντολογίας.
5. Τα μέλη που είναι υποψήφιοι ή συμμετέχουν σε προεκλογική εκστρατεία κατά την έννοια της
παραγράφου 2 δεν δύνανται να χρησιμοποιούν τους ανθρώπινους ή υλικούς πόρους της Επιτροπής για
δραστηριότητες που σχετίζονται με την προεκλογική εκστρατεία.
6. Τα μέλη οφείλουν να απέχουν από δημόσιες δηλώσεις ή παρεμβάσεις για λογαριασμό οποιουδήποτε
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος του οποίου είναι μέλη, εκτός από την περίπτωση που θέτουν
υποψηφιότητα σε εκλογές ή συμμετέχουν σε προεκλογική εκστρατεία σύμφωνα με τις παραγράφους 3
και 4. Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα των μελών να εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις. Μέλη που
συμμετέχουν σε προεκλογικές εκστρατείες οφείλουν να μην λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής εκστρατείας θέσεις που θα έρχονταν σε αντίθεση με την υποχρέωση τήρησης του
απορρήτου ή θα παραβίαζαν την αρχή της συλλογικότητας.
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