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Förslaget till avtal ska, efter parlamentets och kommissionens juridiska och språkliga 

slutgranskning, lyda som följer: 

AVTAL 

MELLAN EUROPAPARLAMENTET 

OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN 

om ändring av punkt 4 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 

Europeiska kommissionen  

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN ingår detta avtal 

 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, särskilt artikel 295, och fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen. 
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HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE: 

 

Punkt 4 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska 

kommissionen1 ska ersättas med följande.”4. Varje kommissionsledamot ska ta politiskt 

ansvar för verksamheten på det område som han eller hon är ansvarig för utan att 

kommissionens kollegialitetsprincip påverkas. 

Kommissionens ordförande ska ha det fulla ansvaret för att avgöra om det finns någon 

eventuell intressekonflikt som gör det omöjligt för en kommissionsledamot att fullgöra 

sina uppgifter.  

Kommissionens ordförande ska även ansvara för alla eventuella åtgärder som vidtas under 

sådana omständigheter och omedelbart skriftligen underrätta parlamentets talman om detta.  

Kommissionsledamöternas deltagande i valkampanjer regleras i uppförandekoden för 

ledamöter av Europeiska kommissionen.  

Kommissionsledamöter får delta i valkampanjer i val till Europaparlamentet, inbegripet i 

egenskap av kandidater. En kommissionsledamot får också väljas av europeiska politiska 

partier som toppkandidat (spitzenkandidat) till posten som kommissionens ordförande. 

Kommissionens ordförande ska i god tid informera parlamentet om huruvida en eller flera 

kommissionsledamöter kommer att ställa upp som kandidater i valkampanjer inför valet till 

Europaparlamentet samt om vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa efterlevnaden 

av principerna om oberoende, redbarhet och omdöme som föreskrivs i artikel 245 i EUF-

fördraget och uppförandekoden för  ledamöter av Europeiska kommissionen. 

Varje kommissionsledamot som ställer upp som kandidat eller deltar i en valkampanj inför 

valet till Europaparlamentet åtar sig att under kampanjen avstå från att inta en ståndpunkt 

som inte skulle vara förenlig med dennes sekretesskyldighet eller som skulle kränka 

kollegialitetsprincipen. 

Kommissionsledamöter som ställer upp som kandidater eller deltar i valkampanjer inför 

valet till Europaparlamentet får inte använda kommissionens personal- eller materiella 

resurser för verksamhet kopplad till valkampanjen.” 

 

 

Utfärdat i ............... .............. 2018.  

                                                 
1 EUT L 304, 20.11.2010, s. 47. 
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(Berör samtliga språkversioner.) 


