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A megállapodás tervezete a Parlament és a Tanács jogász-nyelvészi véglegesítése után a 

következő: 

MEGÁLLAPODÁS  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖTT 

az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 

keretmegállapodás 4. pontjának módosításáról  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 

 

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, az Európai Unió működéséről szóló 

szerződésre és különösen annak 295. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget 

létrehozó szerződésre, 
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A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG: 

 

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 

keretmegállapodás1 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„4. A Bizottság testületi jellegéből fakadó együttes felelősség (kollegialitás) elvének 

sérelme nélkül, a Bizottság minden egyes tagja politikai felelősséggel tartozik a 

feladatkörébe eső területen tett intézkedésekért. 

A Bizottság elnöke teljes felelősséggel tartozik minden olyan összeférhetetlenségi eset 

megállapításáért, amely a Bizottság valamely tagját akadályozza feladatainak ellátásában.  

A Bizottság elnöke ugyanígy felelős az ilyen helyzetekben tett minden további 

intézkedésért, és azokról írásban haladéktalanul tájékoztatja a Parlament elnökét.  

A Bizottság tagjainak választási kampányban való részvételét az Európai Bizottság tagjaira 

vonatkozó magatartási kódex szabályozza.  

A Bizottság tagjai részt vehetnek az európai parlamenti választási kampányban, ideértve a 

jelöltként indulást is. A Bizottság tagjait az európai szintű politikai pártok a Bizottság 

elnöki tisztségére pályázó „csúcsjelöltnek” („Spitzenkandidat”) is választhatják. 

A Bizottság elnöke megfelelő időben értesíti a Parlamentet, hogy a Bizottság egy vagy 

több tagja indul-e jelöltként az európai parlamenti választási kampányban, valamint az 

EUMSZ 245. cikkében és az Európai Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexben 

foglalt függetlenség, feddhetetlenség és körültekintés elvei tiszteletben tartásának 

biztosítása érdekében tett intézkedésekről. 

                                                 
1 HL L 304., 2010.11.20., 47. o. 
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A Bizottság bármely tagja, aki részt vesz, illetve jelöltként indul az európai parlamenti 

választási kampányban, vállalja, hogy a kampány idején tartózkodik minden olyan 

állásfoglalástól, amely nem egyeztethető össze titoktartási kötelezettségével, vagy amely 

sérti a kollegialitás elvét. 

A Bizottság azon tagja, aki részt vesz, illetve jelöltként indul az európai parlamenti 

választási kampányban, a választási kampánnyal kapcsolatos tevékenységekre nem 

használhatja fel a Bizottság emberi és anyagi erőforrásait.” 

 

 

Kelt ................., 2018. ......................  

az Európai Parlament részéről az Európai Bizottság részéről 

az elnök az elnök 

 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 


