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Projekt Porozumienia po finalizacji prawno-językowej przez służby Parlamentu i 

Komisji brzmi następująco: 

POROZUMIENIE MIĘDZY PARLAMENTEM EUROPEJSKIM A KOMISJĄ 

EUROPEJSKĄ 

zmieniające pkt 4 Porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem 

Europejskim i Komisją Europejską  

PARLAMENT EUROPEJSKI I KOMISJA EUROPEJSKA, 

 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 

szczególności jego art. 295, oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
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UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 

 

pkt 4 Porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją 

Europejską1 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Z zastrzeżeniem zasady kolegialności Komisji każdy z członków Komisji ponosi 

odpowiedzialność polityczną za działania podejmowane w zakresie swoich kompetencji. 

Przewodniczący Komisji ponosi całkowitą odpowiedzialność za stwierdzenie jakiegokolwiek 

konfliktu interesów, który uniemożliwiłby danemu członkowi Komisji pełnienie obowiązków.  

Przewodniczący Komisji jest też odpowiedzialny za wszelkie dalsze działania podjęte w 

powyższych okolicznościach i niezwłocznie informuje o tym na piśmie przewodniczącego 

Parlamentu.  

Udział członków Komisji w kampaniach wyborczych reguluje kodeks postępowania członków 

Komisji Europejskiej.  

Członkowie Komisji mogą brać udział w kampaniach wyborczych w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego, w tym jako kandydaci. Mogą także być wybierani przez europejskie partie 

polityczne na głównego kandydata („Spitzenkandidat”) na stanowisko przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji w odpowiednim czasie informuje Parlament, czy któryś z członków 

Komisji będzie prowadził kampanię wyborczą w charakterze kandydata w wyborach do 

Parlamentu, a także o środkach podjętych w celu zagwarantowania poszanowania zasad 

niezależności, uczciwości i roztropności przewidzianych w art. 245 TFUE oraz w kodeksie 

postępowania członków Komisji Europejskiej. 

Członkowie Komisji kandydujący w wyborach do Parlamentu lub biorący udział w kampanii 

wyborczej powstrzymują się od zajmowania w trakcie kampanii stanowisk, które byłyby niezgodne 

ze spoczywającym na nich obowiązkiem zachowania poufności lub naruszałoby zasadę 

kolegialności. 

Członkowie Komisji kandydując w wyborach do Parlamentu lub biorący udział w kampanii 

wyborczej nie mogą wykorzystywać personelu ani zasobów materialnych Komisji do działań 

związanych z kampanią wyborczą.”. 

Sporządzono w ............... dnia .............. 2018 r.  

 

 W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Komisji Europejskiej 

 Przewodniczący Przewodniczący 

 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 

                                                 
1 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47. 


