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Το σχέδιο συμφωνίας, μετά τη νομική-γλωσσική οριστικοποίηση από τις υπηρεσίες του 

Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, έχει ως εξής: 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

σχετικά με την τροποποίηση του σημείου 4 της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

 

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 295 αυτής, καθώς και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, 
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ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
 

Το σημείο 4 της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Με την επιφύλαξη της αρχής της συλλογικότητας της Επιτροπής, κάθε μέλος της 

Επιτροπής φέρει την πολιτική ευθύνη της δράσης του στον τομέα με τον οποίο είναι 

επιφορτισμένο. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι πλήρως υπεύθυνος για τον εντοπισμό οιασδήποτε 

σύγκρουσης συμφερόντων που παρακωλύει ένα μέλος της Επιτροπής από το να ασκήσει 

τα καθήκοντά του.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι επίσης υπεύθυνος για κάθε ανάληψη δράσης την οποία 

συνεπάγεται μια τέτοια περίπτωση και ενημερώνει πάραυτα και εγγράφως τον Πρόεδρο 

του Κοινοβουλίου.  

Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής σε προεκλογικές εκστρατείες διέπεται από τον 

Κώδικα Συμπεριφοράς των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν σε προεκλογικές εκστρατείες στις 

εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως υποψήφιοι. Μπορούν επίσης να 

επιλέγονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ως κορυφαίοι υποψήφιοι 

(«Spitzenkandidat») για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Κοινοβούλιο εγκαίρως σχετικά με το κατά 

πόσον ένα ή περισσότερα μέλη της Επιτροπής θα θέσουν υποψηφιότητα στις προεκλογικές 

εκστρατείες για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και για τα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών της ανεξαρτησίας, της 

ακεραιότητας και της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπονται στο άρθρο 245 ΣΛΕΕ και 

στον Κώδικα Συμπεριφοράς των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Κάθε μέλος της Επιτροπής που θέτει υποψηφιότητα ή συμμετέχει σε προεκλογική 

εκστρατεία για τις εκλογές του Κοινοβουλίου δεσμεύεται ότι, κατά τη διάρκεια της 

εκστρατείας, θα απέχει από την έκφραση θέσης που θα ερχόταν σε αντίθεση με την 

υποχρέωση τήρησης του απορρήτου ή θα παραβίαζε την αρχή της συλλογικότητας. 

Τα μέλη της Επιτροπής που θέτουν υποψηφιότητα ή συμμετέχουν σε προεκλογικές 

εκστρατείες για τις εκλογές του Κοινοβουλίου δεν μπορούν να κάνουν χρήση ανθρώπινων 

ή υλικών πόρων της Επιτροπής για δραστηριότητες που σχετίζονται με την προεκλογική 

εκστρατεία.». 

..............., .............. 2018  

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

                                                 
1 ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47. 
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(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 


