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Nolīguma projektu pēc Parlamenta un Komisijas dienestu veiktās juridiski lingvistiskās 

pārbaudes izteikt šādi: 

NOLĪGUMS  

STARP EIROPAS PARLAMENTU UN EIROPAS KOMISIJU 

ar ko groza Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 

4. punktu  

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS KOMISIJA, 

 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 

295. pantu, un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, 
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IR NOSLĒGUŠI ŠĀDU NOLĪGUMU. 

Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām1 4. punktu aizstāj ar šādu: 

 

“4. Neskarot Komisijas koleģialitātes principu, katrs Komisijas loceklis ir politiski atbildīgs par 

darbību tajā jomā, kas viņam/viņai ir uzticēta. 

Komisijas priekšsēdētājs ir pilnībā atbildīgs par jebkāda tāda interešu konflikta konstatēšanu, kas 

liedz kādam Komisijas loceklim pildīt viņa/viņas pienākumus.  

Komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs arī par turpmāko rīcību, kas šādos apstākļos jāveic, un 

nekavējoties rakstiski informē par to Parlamenta priekšsēdētāju.  

Komisijas locekļu piedalīšanos vēlēšanu kampaņās regulē Eiropas Komisijas locekļu Rīcības 

kodekss.  

Komisijas locekļi var piedalīties vēlēšanu kampaņās Parlamenta vēlēšanās, arī kā kandidāti. Viņi 

var arī tikt izvēlēti par Eiropas politisko partiju vadošajiem kandidātiem (“Spitzenkandidat”) 

Komisijas priekšsēdētāja amatam. 

Komisijas priekšsēdētājs laicīgi informē Parlamentu par to, vai viens vai vairāki Komisijas locekļi 

kandidēs Parlamenta vēlēšanu kampaņās, kā arī par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu 

neatkarības, godīguma un apdomības principu ievērošanu, kuri paredzēti LESD 245. pantā un 

Eiropas Komisijas locekļu Rīcības kodeksā. 

Ikviens Komisijas loceklis, kas kandidē Parlamenta vēlēšanās vai piedalās Parlamenta vēlēšanu 

kampaņā, apņemsies kampaņas laikā atturēties pieņemt nostāju, kas neatbilstu viņam/viņai 

noteiktajam konfidencialitātes ievērošanas pienākumam vai kas pārkāptu koleģialitātes principu. 

Komisijas locekļi, kas kandidē Parlamenta vēlēšanās vai piedalās Parlamenta vēlēšanu kampaņās, 

nedrīkst izmantot Komisijas cilvēkresursus vai materiālos resursus pasākumiem, kas ir saistīti ar 

vēlēšanu kampaņu.”. 

...,  

 Eiropas Parlamenta vārdā – Eiropas Komisijas vārdā – 

 priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

 

(Attiecas uz tekstu visās valodās.) 

                                                 
1  OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp. 


