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Η δημόσια συμμετοχή στη νομοθετική διαδικασία στο 
μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί επί του παρόντος έλεγχο με αντικείμενο τη 
δημόσια συμμετοχή στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα 
εξετάσουν τις δημόσιες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στις οποίες προβαίνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την προετοιμασία των νομοθετικών της προτάσεων. Οι ελεγκτές 
δημοσίευσαν σήμερα δελτίο ελέγχου, με τίτλο «Η δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της 
νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας στην ΕΕ», προς ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται για το 
συγκεκριμένο θέμα. 

Προτού η Επιτροπή προτείνει νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, προβαίνει σε εκτίμηση των 
πιθανών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών τους. Επίσης, έρχεται σε 
διαβούλευση με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως πολίτες, επιχειρήσεις και άλλες 
οργανώσεις. Οι ελεγκτές θα αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα, τη 
διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα αυτών των δημόσιων διαβουλεύσεων με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

«Σκοπός των δημόσιων διαβουλεύσεων είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, 
καθώς και η εξασφάλιση ευρείας δημόσιας αποδοχής και υποστήριξης των πρωτοβουλιών της 
ΕΕ», δήλωσε η Annemie Turtelboom, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
αρμόδια για τον συγκεκριμένο έλεγχο. «Πρόθεσή μας είναι να εξετάσουμε τον βαθμό στον 
οποίο οι διαβουλεύσεις αυτές επιτυγχάνουν τους προαναφερόμενους στόχους.» 

Οι ελεγκτές θα προβούν σε επισκόπηση του πλαισίου που εφαρμόζει η Επιτροπή για τις 
δημόσιες διαβουλεύσεις και θα εξετάσουν δείγμα από τις δημόσιες διαβουλεύσεις της 
Επιτροπής. Η σχετική έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί περί τα μέσα του 2019. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα «Θεματολόγιο για 
τη βελτίωση της νομοθεσίας». Σκοπός του θεματολογίου ήταν η επισκόπηση των ενωσιακών 
νομοθετικών πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτές ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις για μέγιστη δυνατή διαφάνεια και ευρεία διαβούλευση. Τασσόταν επίσης 
υπέρ της παροχής στους ενδιαφερόμενους πολίτες και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη 
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πρόσθετων ευκαιριών για συμμετοχή καθ’ όλο τον κύκλο της ανάπτυξης και της υλοποίησης 
μιας πολιτικής. 

Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων του δελτίου 
ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το πλήρες κείμενο του δελτίου αυτού 
διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu. 
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