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Skriftlig erklæring, jf. forretningsordenens artikel 136, om gennemførelsen af artikel 
245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i forbindelse med José 
Manuel Barrosos nye hverv hos Goldman Sachs1

1. José Manuel Barroso opfordres til at fratræde sit hverv som ikkeudøvende 
bestyrelsesformand i banken Goldman Sachs.

2. Hvis han ikke gør det, vil Domstolen skulle tage stilling til, om han har forbrudt sig mod 
sin pligt til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed og dermed har overtrådt 
bestemmelserne i adfærdskodeksen, og i givet fald til, hvilke konsekvenser dette skal have 
for hans pensionsrettigheder eller andre tilsvarende fordele.

3. Kommissionen og Rådet opfordres til at indbringe sagen for Domstolen i henhold til 
artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

4. Kommissionen opfordres til med særlig omhu at overvåge opgaver, som Barroso 
varetager på vegne af Goldman Sachs, og som har forbindelse til EU-institutionerne.

5. Kommissionen opfordres til inden udgangen af 2017 at udarbejde og offentliggøre en 
rapport om kommissionsmedlemmers aktiviteter efter afslutningen af deres 
tjenesteperiode og - i lyset heraf - om tilstrækkeligheden af de nuværende regler, der er 
fastlagt i adfærdskodeksen.

6. Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og 
Kommissionen.

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af 
Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og 
Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.


