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Het ontwerpakkoord, nadat hieraan door de diensten van het Parlement en de 

Commissie in juridisch-taalkundig opzicht de laatste hand is gelegd, komt als volgt te 

luiden: 

AKKOORD 

TUSSEN HET EUROPEES PARLEMENT 

EN DE EUROPESE COMMISSIE 

tot wijziging van punt 4 van het Kaderakkoord over de betrekkingen 

tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie  

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE EUROPESE COMMISSIE, 

 

gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, met name artikel 295, en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 

voor Atoomenergie, 
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KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

Punt 4 van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese 

Commissie1 wordt vervangen door: 

 

"4. Onverminderd het beginsel dat de Commissie een college vormt, draagt elk lid van de 

Commissie de politieke verantwoordelijkheid voor de maatregelen op het gebied waarmee het is 

belast. 

De voorzitter van de Commissie is volledig verantwoordelijk voor het vaststellen van elk 

belangenconflict op grond waarvan een lid van de Commissie zijn taken niet kan vervullen.  

De voorzitter van de Commissie is tevens verantwoordelijk voor alle maatregelen die vervolgens in 

een dergelijke situatie worden genomen en stelt de voorzitter van het Parlement hiervan 

onmiddellijk schriftelijk in kennis.  

De deelname van de leden van de Commissie aan verkiezingscampagnes wordt geregeld door de 

Gedragscode voor de leden van de Europese Commissie. 

De leden van de Commissie mogen aan verkiezingscampagnes deelnemen bij de verkiezingen voor 

het Europees Parlement, ook als kandidaat. Zij mogen tevens door de Europese politieke partijen 

worden gekozen als lijsttrekker en kandidaat voor de functie van voorzitter van de Commissie 

(“Spitzenkandidat”). 

De voorzitter van de Commissie stelt het Parlement tijdig ervan in kennis of een of meer leden van 

de Commissie zich kandidaat zullen stellen bij verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van het 

Parlement, alsmede van de maatregelen die zijn genomen om de naleving te waarborgen van de 

beginselen van onafhankelijkheid, eerlijkheid en kiesheid, zoals verankerd in artikel 245 VWEU en 

in de Gedragscode voor de leden van de Europese Commissie. 

Elk lid van de Commissie dat zich kandidaat stelt bij of deelneemt aan een verkiezingscampagne 

voor de verkiezingen van het Parlement, verbindt zich ertoe zich tijdens de campagne te onthouden 

van het innemen van een standpunt dat niet verenigbaar is met zijn plicht tot vertrouwelijkheid of 

dat inbreuk maakt op het beginsel van collegialiteit. 

Leden van de Commissie die zich kandidaat stellen bij of deelnemen aan verkiezingscampagnes 

voor de verkiezingen van het Parlement, mogen geen personele of materiële middelen van de 

Commissie gebruiken voor activiteiten die verband houden met de verkiezingscampagne.". 

Gedaan te ...............  

 Voor het Europees Parlement Voor de Europese Commissie 

 De voorzitter De voorzitter 

 

(Betreft alle taalversies.) 

                                                 
1 PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47. 


