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Udkastet til rammeaftalen får efter den juridisk-sproglige gennemgang i Parlamentets 

og Kommissionens tjenestegrene følgende ordlyd: 

AFTALE  

MELLEM EUROPA-PARLAMENTET 

OG EUROPA-KOMMISSIONEN 

om ændring af punkt 4 i rammeaftalen om forbindelserne  

mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen  

EUROPA-PARLAMENTET OG EUROPA-KOMMISSIONEN HAR – 

 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 295, 

og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, 

 



 

PE615.323v01-00 2/3 RR\1144250DA.docx 

DA 

INDGÅET FØLGENDE AFTALE: 

 

Punkt 4 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-

Kommissionen1 affattes således: 

 

"4. Hvert enkelt medlem af Kommissionen påtager sig det politiske ansvar for indsatsen 

inden for sit ansvarsområde, uden at dette berører princippet om Kommissionens 

kollegialitet. 

Kommissionens formand har det fulde ansvar for at identificere enhver interessekonflikt, 

som bevirker, at et kommissionsmedlem ikke kan varetage sine opgaver.  

Kommissionens formand er ligeledes ansvarlig for enhver efterfølgende foranstaltning, der 

træffes i denne anledning, og underretter straks Parlamentets formand herom skriftligt.  

Kommissionsmedlemmers deltagelse i valgkampagner er reguleret i adfærdskodeksen for 

medlemmer af Europa-Kommissionen.  

Kommissionsmedlemmer kan deltage i valgkampagner til valg til Europa-Parlamentet, 

herunder som kandidater. De kan også vælges af de europæiske politiske partier som 

førende kandidater til posten som formand for Kommissionen (”spidskandidater”). 

Kommissionens formand underretter i god tid Parlamentet om, hvorvidt et eller flere 

kommissionsmedlemmer stiller op som kandidat til valg til Parlamentet, og om de 

foranstaltninger, der træffes for at sikre overholdelse af principperne om uafhængighed, 

integritet og diskretion som fastsat i artikel 245 i TEUF og adfærdskodeksen for 

medlemmer af Europa-Kommissionen. 

Ethvert kommissionsmedlem, der stiller op som kandidat eller deltager i en valgkampagne 

til valg til Parlamentet, forpligter sig til at afstå fra under kampagnen at indtage en 

holdning, som ikke ville være i overensstemmelse med hans/hendes tavshedspligt, eller 

som ville stride mod princippet om kollegialitet. 

Kommissionsmedlemmer, der stiller op som kandidat eller deltager i valgkampagner til 

valg til Parlamentet, må ikke bruge Kommissionens menneskelige eller materielle 

ressourcer til aktiviteter, der har tilknytning til valgkampagnen." 

Udfærdiget i ..............., ..............  

 

 På Europa-Parlamentets vegne På Europa-Kommissionens vegne 

 Formand Formand 

 

                                                 
1 EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47. 
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(Vedrører alle sprogudgaver.) 


