
Τίτλος V: Δικαιώματα των πολιτών 

Άρθρο 39 - Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

1. Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις 

εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος μέλος κατοικίας του, υπό τους 

ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. 2. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου εκλέγονται με άμεση και καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία. 

Άρθρο 40 - Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές 

Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις 

δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους 

όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. 

Άρθρο 41 - Δικαίωμα χρηστής διοίκησης 

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου 

προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 

οργανισμούς της Ένωσης. 2. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει ιδίως: α) το δικαίωμα 

κάθε προσώπου σε προηγούμενη ακρόαση πριν να ληφθεί ατομικό μέτρο εις βάρος 

του, β) το δικαίωμα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στον φάκελό του, τηρουμένων 

των νομίμων συμφερόντων της εμπιστευτικότητας και του επαγγελματικού και 

επιχειρηματικού απορρήτου, γ) την υποχρέωση της διοίκησης να αιτιολογεί τις 

αποφάσεις της. 3. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αποκατάσταση εκ μέρους της 

Ένωσης της ζημίας που του προξένησαν τα θεσμικά όργανα ή οι υπάλληλοί της κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές 

στα δίκαια των κρατών μελών. 4. Κάθε πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται στα θεσμικά 

όργανα της Ένωσης σε μία από τις γλώσσες των Συνθηκών και πρέπει να λαμβάνει 

απάντηση στην ίδια γλώσσα. 

Άρθρο 42 - Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα 

Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή 

έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα 

έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, 

ανεξαρτήτως υποθέματος. 

Άρθρο 43 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 

Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή 

έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει 

στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο 
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της δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με 

εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των 

δικαιοδοτικών καθηκόντων του. 

Άρθρο 44 - Δικαίωμα αναφοράς 

Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή 

έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα αναφοράς προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Άρθρο 45 - Ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής 

1. Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα 

στο έδαφος των κρατών μελών. 2. Η ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής μπορεί να 

χορηγείται, σύμφωνα με τις Συνθήκες, στους υπηκόους των τρίτων χωρών που 

διαμένουν νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους. 

Άρθρο 46 - Διπλωματική και προξενική προστασία 

Κάθε πολίτης της Ένωσης απολαύει, στο έδαφος τρίτων χωρών στις οποίες δεν 

αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος, της διπλωματικής και 

προξενικής προστασίας κάθε κράτους μέλους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και 

έναντι των υπηκόων του κράτους αυτού. 
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