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Návrh dohody po právno-lingvistickej finalizácii útvarmi Európskeho parlamentu a 

Komisie znie: 

DOHODA 

MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM 

A EURÓPSKOU KOMISIOU, 

ktorou sa mení bod 4 Rámcovej dohody o vzťahoch  

medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou  

EURÓPSKY PARLAMENT A EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na 

jej článok 295, a na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, 
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SA DOHODLI TAKTO: 

Bod 4 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou1 

sa nahrádza takto: 

„4. Bez toho, aby tým bola dotknutá zásada kolegiality Komisie, každý člen Komisie nesie 

politickú zodpovednosť za činnosť v oblasti svojej pôsobnosti. 

Predseda Komisie je plne zodpovedný za rozpoznanie akéhokoľvek konfliktu záujmov, 

kvôli ktorému člen Komisie nemôže vykonávať svoje povinnosti.  

Predseda Komisie je rovnako zodpovedný za akékoľvek nasledujúce kroky podniknuté za 

takýchto okolností a ihneď o tom písomne informuje predsedu Európskeho parlamentu.  

Účasť členov Komisie na volebných kampaniach sa riadi Etickým kódexom členov 

Európskej komisie.  

Členovia Komisie sa môžu zúčastňovať na volebných kampaniach vo voľbách do 

Európskeho parlamentu, a to aj ako kandidáti. Takisto ich európske politické strany môžu 

vybrať za hlavných kandidátov („Spitzenkandidat“) na pozíciu predsedu Komisie. 

Predseda Komisie včas informuje Európsky parlament o tom, či jeden alebo viacerí 

členovia Komisie sa zúčastnia na volebných kampaniach ako kandidáti vo voľbách do 

Európskeho parlamentu, ako aj o opatreniach prijatých na zabezpečenie dodržiavania zásad 

nezávislosti, čestnosti a zdržanlivosti stanovených v článku 245 ZFEÚ a v Etickom kódexe 

členov Európskej komisie. 

Každý člen Komisie, ktorý kandiduje vo volebnej kampani vo voľbách do Európskeho 

parlamentu alebo sa zúčastňuje na takejto volebnej kampani, sa zaviaže, že sa počas tejto 

kampane zdrží zaujatia takého stanoviska, ktoré by nebolo v súlade s jeho povinnosťou 

zachovávať mlčanlivosť alebo by bolo v rozpore so zásadou kolegiality. 

Členovia Komisie, ktorí kandidujú vo volebnej kampani vo voľbách do Európskeho 

parlamentu alebo sa zúčastňujú na takejto volebnej kampani, nesmú na činnosti spojené 

s volebnou kampaňou používať ľudské ani materiálne zdroje Komisie.“. 

V ............... .............. 2018  

 

 Za Európsky parlament Za Európsku komisiu 

 predseda predseda 

 

(Týka sa všetkých jazykov.) 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47. 


