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Euroopa Parlamendi ja komisjoni kokkuleppe eelnõu sõnastus pärast lõplikku 

õiguslikku ja keelelist toimetamist parlamendi ja nõukogu teenistuste poolt on järgmine: 

EUROOPA PARLAMENDI 

JA EUROOPA KOMISJONI 

KOKKULEPE, 

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete 

raamkokkuleppe punkti 4  

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA KOMISJON, 

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle 

artiklit 295, ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, 
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ET 

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES: 

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe1 punkt 4 asendatakse 

järgmisega: 

„4. Komisjoni liige võtab poliitilise vastutuse tegevuse eest oma vastutusalas, ilma et see 

piiraks komisjoni kollegiaalsuse põhimõtet. 

Komisjoni president vastutab täielikult võimaliku huvide konflikti kindlakstegemise eest, 

mille tõttu komisjoni liige ei ole võimeline oma ülesandeid täitma.  

Samuti vastutab komisjoni president sellises olukorras võetavate edasiste meetmete eest ja 

teavitab viivitamata kirjalikult parlamendi presidenti.  

Komisjoni liikmete osalemist valimiskampaaniates reguleerib Euroopa Komisjoni liikmete 

tegevusjuhend.  

Komisjoni liikmed võivad osaleda Euroopa Parlamendi valimiste kampaanias, sealhulgas 

kandidaadina. Euroopa tasandi erakonnad võivad neid valida ka esikandidaadiks 

(„Spitzenkandidat“) Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale. 

Komisjoni president teavitab parlamenti õigeaegselt, kui üks või mitu komisjoni liiget 

osaleb kandidaadina Euroopa Parlamendi valimiste kampaanias, samuti meetmetest, mida 

võetakse ELi toimimise lepingu artiklis 245 ja Euroopa Komisjoni liikmete 

tegevusjuhendis ette nähtud sõltumatuse, aususe ja diskreetsuse põhimõtte järgimiseks. 

Komisjoni liige, kes kandideerib Euroopa Parlamendi valimistel või osaleb Euroopa 

Parlamendi valimiste kampaanias, kohustub hoiduma kampaania käigus 

seisukohavõttudest, mis on vastuolus tema konfidentsiaalsuskohustusega või 

kollegiaalsuse põhimõttega. 

Komisjoni liige, kes kandideerib Euroopa Parlamendi valimistel või osaleb Euroopa 

Parlamendi valimiste kampaanias, ei tohi kasutada komisjoni töötajaid ega materiaalseid 

vahendeid valimiskampaaniaga seotud tegevuseks.“ 
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 Euroopa Parlamendi nimel Euroopa Komisjoni nimel 

 president president 

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 
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