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ACORDURI INSTITUȚIONALE
ACORD ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI COMISIA EUROPEANĂ
de modificare a punctului 4 din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și
Comisia Europeană
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special
articolul 295, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,
CONVIN URMĂTOARELE:

Punctul 4 din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (1) se înlocuiește cu
următorul text:
„4.
Fiecare membru al Comisiei își asumă responsabilitatea politică pentru acțiunile întreprinse în domeniul de
care răspunde, fără a aduce atingere principiului colegialității Comisiei.
Președintele Comisiei are întreaga responsabilitate pentru identificarea oricărui conflict de interese care i-ar putea
împiedica pe membrii Comisiei să se achite de funcțiile care le revin.
Președintele Comisiei are de asemenea responsabilitatea pentru toate măsurile ulterioare adoptate în astfel de
circumstanțe și informează imediat în scris președintele Parlamentului cu privire la acestea.
Participarea membrilor Comisiei la campanii electorale este reglementată de Codul de conduită al membrilor
Comisiei Europene.
Membrii Comisiei pot participa la campanii electorale pentru alegerile pentru Parlament, inclusiv în calitate de
candidați. Ei pot fi, de asemenea, desemnați de partidele politice europene în capul listei („Spitzenkandidaten”)
pentru funcția de președinte al Comisiei.
Președintele Comisiei informează Parlamentul în timp util dacă unul sau mai mulți membri ai Comisiei vor candida
în campaniile electorale pentru alegerile pentru Parlament, precum și cu privire la măsurile luate pentru a asigura
respectarea principiilor independenței, integrității și discreției prevăzute la articolul 245 din TFUE și în Codul de
conduită al membrilor Comisiei Europene.
Orice membru al Comisiei care candidează sau care participă la campania electorală pentru alegerile pentru
Parlament se angajează să nu adopte, în cursul campaniei, o poziție care nu este în conformitate cu îndatoririle sale
de confidențialitate sau care încalcă principiul colegialității.
Membrii Comisiei care candidează sau care participă la campaniile electorale pentru alegerile pentru Parlament nu
pot utiliza resursele umane sau materiale ale Comisiei pentru activități legate de campania electorală.”

Adoptat la Strasbourg, 7 februarie 2018.
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