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След правно-езикова редакция от службите на Парламента и на Комисията, 

проектът за споразумение да се чете, както следва: 

СПОРАЗУМЕНИЕ 

 МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

за изменение на точка 4 от Рамковото споразумение за отношенията между 

Европейския парламент и Европейската комисия 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

 

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на 

Европейския съюз, и по-специално член 295 от него, и Договора за създаване на 

Европейската общност за атомна енергия, 
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СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО: 

Точка 4 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и 

Европейската комисия1 се заменя със следното: 

 

“4. Всеки член на Комисията носи политическа отговорност за действията си в 

областта, за която отговаря, без с това да се накърнява принципът на действие на 

Комисията като колегиален орган. 

 

Председателят на Комисията е изцяло отговорен за установяването на всеки 

конфликт на интереси, който води до невъзможност за член на Комисията да 

изпълнява задълженията си. 

 

Председателят на Комисията е също така отговорен за всяко последващо действие, 

предприето при такива обстоятелства, и веднага информира за него председателя на 

Парламента в писмена форма. 

 

Участието на членове на Комисията в предизборни кампании се урежда от Кодекса 

за поведение на членовете на Европейската комисия. 

 

Членове на Комисията могат да участват в предизборни кампании за избори за 

Парламент, включително и като кандидати. Те също така могат да бъдат избирани от 

европейските политически партии като водещ кандидат („Spitzenkandidat“) за 

длъжността председател на Комисията. 

 

Председателят на Комисията информира своевременно Парламента относно това 

дали един или няколко членове на Комисията ще участват като кандидати в 

предизборни кампании за избори за Парламент, както и относно мерките, 

предприети с цел да се гарантира спазването на принципите на независимост, 

почтеност и дискретност, предвидени в член 245 от ДФЕС и Кодекса за поведение на 

членовете на Европейската комисия. 

 

Всеки член на Комисията, който се кандидатира или участва в предизборни 

кампании за избори за Парламент, се ангажира, че ще се въздържа от приемане на 

позиция по време на кампанията, която не би била в съответствие със задължението 

му за поверителност или би нарушила принципа на колегиалност. 

 

Членовете на Комисията, които се кандидатират или участват в предизборни 

кампании за избори за Парламент, не могат да използват човешките или 

материалните ресурси на Комисията за дейности, свързани с предизборните 

кампании.“ 

 

 

Съставено в ............... на .............. 2018 г.  

                                                 
1 ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47. 
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 За Европейския парламент За Европейската комисия 

 Председател Председател 

 

 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 

 

 


