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Nacrt sporazuma nakon pravne i jezične finalizacije službi Parlamenta i Komisije glasi: 

SPORAZUM 

IZMEÐU EUROPSKOG PARLAMENTA I EUROPSKE KOMISIJE 

o izmjeni točke 4. Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i 

Europske komisije  

EUROPSKI PARLAMENT I EUROPSKA KOMISIJA, 

 

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, Ugovor o funkcioniranju Europske unije, 

posebno njegov članak 295., i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, 

 

SPORAZUMJELI SU SE KAKO SLIJEDI:  

 

Točka 4. Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske 

komisije1 zamjenjuje se sljedećim: 

                                                 
1 SL L 304 od 20.11.2010., str. 47. 
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„4. Svaki član Komisije preuzima političku odgovornost za djelovanje u području za koje 

je nadležan ne dovodeći u pitanje načelo kolegijalnosti unutar Komisije. 

Predsjednik Komisije snosi punu odgovornost za utvrđivanje svakog sukoba interesa kojim 

se člana Komisije onemogućuje u obavljanju dužnosti.  

Predsjednik Komisije jednako je tako odgovoran za sve daljnje aktivnosti u takvim 

okolnostima te o njima odmah izvješćuje predsjednika Parlamenta pisanim putem.  

Sudjelovanje članova Komisije u izbornim kampanjama uređeno je Kodeksom ponašanja 

članova Europske komisije.  

Članovi Komisije mogu sudjelovati u izbornim kampanjama na izborima za Parlament i 

kao kandidati. Europske političke stranke mogu ih odabrati i kao vodećeg kandidata 

(„Spitzenkandidat”) za funkciju predsjednika Komisije. 

Predsjednik Komisije pravovremeno izvješćuje Parlament o tome hoće li jedan član 

Komisije ili više njih biti kandidati u izbornim kampanjama za izbore za Parlament te o 

mjerama poduzetim kako bi se zajamčilo poštovanje načela neovisnosti, integriteta i 

povjerljivosti predviđenih člankom 245. UFEU-a i Kodeksom ponašanja članova Europske 

komisije . 

Svaki član Komisije koji se kandidira ili sudjeluje u izbornoj kampanji za izbore za 

Parlament obvezuje se da će se tijekom kampanje suzdržati od zauzimanja stajališta koja 

nisu u skladu s njegovom obvezom povjerljivosti ili kojima se krši načelo kolegijalnosti. 

Članovi Komisije koji se kandidiraju ili sudjeluju u izbornim kampanjama za izbore za 

Parlament ne smiju koristiti ljudske ni materijalne resurse Komisije za aktivnosti povezane 

s izbornom kampanjom.” 

Sastavljeno u ..............., 

 Za Europski parlament Za Europsku komisiju 

 Predsjednik Predsjednik 

 

(Odnosi se na sve jezične verzije.) 


