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O projeto de acordo, após a finalização jurídico-linguística pelos serviços do Parlamento 

e da Comissão, deve ter a seguinte redação: 

ACORDO 

ENTRE O PARLAMENTO EUROPEU  

E A COMISSÃO EUROPEIA 

que altera o ponto 4 do Acordo-Quadro sobre as relações 

entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia  

O PARLAMENTO EUROPEU E A COMISSÃO EUROPEIA, 

 

Tendo em conta o Tratado da União Europeia, o Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, nomeadamente o artigo 295.º, e o Tratado que institui a Comunidade Europeia da 

Energia Atómica, 
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ACORDAM NO SEGUINTE: 

 

O ponto 4 do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia1 passa a ter a seguinte redação: 

 

“4. Sem prejuízo do princípio de colegialidade da Comissão, cada comissário assume a 

responsabilidade política pela ação no domínio a seu cargo. 

 

O Presidente da Comissão é plenamente responsável por identificar quaisquer conflitos de 

interesses que impeçam um comissário de desempenhar as suas funções. 

 

O Presidente da Comissão é igualmente responsável por todas as medidas ulteriores 

tomadas em tais circunstâncias e informa imediatamente, por escrito, o Presidente do 

Parlamento. 

 

A participação dos comissários em campanhas eleitorais é regida pelo Código de Conduta 

dos Comissários. 

 

Os comissários podem participar em campanhas eleitorais relativas às eleições para o 

Parlamento Europeu, inclusivamente como candidatos. Podem igualmente ser escolhidos 

pelos partidos políticos europeus como cabeças-de-lista («Spitzenkandidat») ao cargo de 

Presidente da Comissão. 

 

O Presidente da Comissão informa oportunamente o Parlamento da existência de um ou 

mais comissários que participarão como candidatos nas campanhas relativas às eleições 

para o Parlamento Europeu, bem como das medidas tomadas para garantir o respeito pelos 

princípios da independência, da honestidade e da discrição previstos no artigo 245.º do 

TFUE e no Código de Conduta dos Comissários. 

 

Os comissários que sejam candidatos ou participem nas campanhas eleitorais relativas às 

eleições para o Parlamento Europeu comprometem-se a não adotar, no decurso da 

campanha eleitoral, qualquer posição que viole o seu dever de confidencialidade ou o 

princípio da colegialidade. 

 

Os comissários que sejam candidatos ou participem nas campanhas eleitorais relativas às 

eleições para o Parlamento Europeu não podem utilizar os recursos humanos ou materiais 

da Comissão para atividades relacionadas com a campanha eleitoral.”. 

Feito em ..............., 

 Pelo Parlamento Europeu Pela Comissão Europeia 

 O Presidente O Presidente 

 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 

                                                 
1  JO L 304 de 20.11.2010, p. 47. 


