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Po provedení konečné právně-jazykové redakce službami Parlamentu a Komise by 

návrh dohody měl znít takto: 

DOHODA MEZI EVROPSKÝM PARLAMENTEM A EVROPSKOU KOMISÍ, 

kterou se mění bod 4 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a 

Evropskou komisí  

EVROPSKÝ PARLAMENT A EVROPSKÁ KOMISE 

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, Smlouvou o fungování Evropské unie, zejména na 

její článek 295, a na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, 
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SE DOHODLY TAKTO: 

bod 4 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí1 se 

nahrazuje tímto: 

„4. Každý člen Komise převezme politickou odpovědnost za činnost v oblasti, za niž 

odpovídá, aniž by byla dotčena zásada jednání Komise ve sboru. 

Předseda Komise plně odpovídá za určení jakéhokoli střetu zájmů, který by bránil členům 

Komise ve výkonu jejich povinností.  

Předseda Komise dále odpovídá za všechny další kroky učiněné za těchto okolností  a 

okamžitě o tom písemně uvědomí předsedu Parlamentu.  

Účast členů Komise na volebních kampaních se řídí kodexem chování pro členy Evropské 

komise.  

Členové Komise se mohou účastnit volebních kampaní při volbách do Parlamentu, a to i 

jako kandidáti. Rovněž mohou být Evropskými politickými stranami vybráni za vedoucí 

kandidáty (tzv. „Spitzenkandidat“) na funkci předsedy Komise. 

Předseda Komise s dostatečným předstihem informuje Parlament o tom, zda jeden nebo 

více členů Komise kandiduje ve volbách do Parlamentu, jakož i o opatřeních přijatých za 

účelem zajištění dodržování zásad nezávislosti, bezúhonnosti a rozhodování podle vlastní 

vůle, které stanoví článek 245 Smlouvy o fungování EU a kodex chování pro členy 

Evropské komise. 

Každý člen Komise, který kandiduje ve volbách do Parlamentu nebo se účastní volební 

kampaně, se zaváže k tomu, že v průběhu této kampaně nebude zastávat funkci, jejíž 

výkon by nebyl v souladu s jeho povinností zachovávat důvěrnost nebo by vedl k porušení 

zásady jednání ve sboru. 

Členové Komise, kteří kandidují ve volbách do Parlamentu nebo se účastní volebních 

kampaní, nesmí využívat lidských ani materiálních zdrojů Komise pro činnosti spojené s 

volební kampaní.“. 

V.........................., dne ..................... 2018  

Za Evropský parlament  Za Evropskou komisi 

předseda  předseda 

 

(Týká se všech jazykových znění). 

                                                 
1  Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47. 


