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Osnutek sporazuma po pravno-jezikovni finalizaciji služb Parlamenta in Komisije se 

glasi: 

SPORAZUM 

MED EVROPSKIM PARLAMENTOM 

IN EVROPSKO KOMISIJO 

o spremembi točke 4 Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in 

Evropsko komisijo  

EVROPSKI PARLAMENT IN EVROPSKA KOMISIJA, 

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 

295 Pogodbe, in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, 
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SKLENETA NASLEDNJI SPORAZUM: 

točka 4 Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo1 

se nadomesti z naslednjim: 

„4. Vsak član Komisije prevzema politično odgovornost za ukrepe na področju, za 

katerega je pristojen, brez poseganja v načelo kolegialnosti znotraj Komisije. 

Predsednik Komisije je v celoti odgovoren za ugotavljanje kakršnega koli navzkrižja 

interesov, ki članu Komisije onemogoča opravljanje njegovih dolžnosti.  

Predsednik Komisije je odgovoren tudi za vse nadaljnje ukrepe, sprejete v tovrstnih 

okoliščinah, in o tem nemudoma pisno obvesti predsednika Parlamenta.  

Sodelovanje članov Komisije v volilnih kampanjah ureja Kodeks ravnanja za člane 

Komisije.  

Člani Komisije lahko sodelujejo v volilnih kampanjah na volitvah v Parlament, tudi v vlogi 

kandidatov. Evropske politične stranke jih lahko izberejo tudi za vodilne kandidate 

("Spitzenkandidat") za položaj predsednika Komisije. 

Predsednik Komisije pravočasno obvesti Parlament o tem, ali bo eden ali več članov 

Komisije kandidiralo v volilnih kampanjah na volitvah v Parlament, in o ukrepih, ki so bili 

sprejeti, da bi zagotovili spoštovanje načel neodvisnosti, poštenosti in diskretnosti iz 

člena 245 PDEU in Kodeksa ravnanja za člane Komisije. 

Član Komisije, ki je kandidat ali sodeluje v volilni kampanji na volitvah v Parlament, se 

zaveže, da med volilno kampanjo ne bo zavzel stališč, ki ne bi bila v skladu z njegovo 

dolžnostjo varovanja zaupnosti ali bi kršila načelo kolegialnosti. 

Član Komisije, ki je kandidat ali sodeluje v volilni kampanji na volitvah v Parlament, ne 

sme uporabljati človeških ali materialnih virov Komisije za dejavnosti, povezane z volilno 

kampanjo.“. 

 

V ......  

 

 Za Evropski parlament Za Evropsko komisijo 

 Predsednik Predsednik 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 

                                                 
1  UL L 304, 20.11.2010, str. 47. 


