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RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE INTE ÄR OBLIGATORISKT
RÅDETS BESLUT,
fattat i samförstånd med den valda ordföranden för kommissionen,
av den 4 december 2009
om antagande av förteckningen över övriga personer som det föreslår till ledamöter av
kommissionen
(2009/903/EU)
som det föreslår till ledamöter av kommissionen för pe
rioden till och med den 31 oktober 2014.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 17.3, 17.4 och 17.7 andra stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, och

(6)

I enlighet med artikel 17.7 tredje stycket i fördraget om
Europeiska unionen kommer ordföranden, unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
och de övriga kommissionsledamöterna att vara föremål
för ett kollektivt godkännande vid en omröstning i Eu
ropaparlamentet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

(2)

Omständigheterna i samband med ratificeringsprocessen
av Lissabonfördraget har fått till följd att den kommission
som utsågs den 22 november 2004 har kvarstått i funk
tion efter den 31 oktober 2009, i avvaktan på att pro
cessen med tillsättandet av den nya kommissionen skulle
slutföras, i överensstämmelse med bestämmelserna i för
draget om Europeiska unionen, ändrade genom Lissabon
fördraget.

En ny kommission, bestående av en medborgare från
varje medlemsstat, inklusive ordföranden och unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,
ska tillsättas för perioden till och med den 31 oktober
2014.

I samförstånd med José Manuel DURÃO BARROSO, vald ordfö
rande för kommissionen, föreslår rådet att följande personer ska
utses till ledamöter av kommissionen för perioden till och med
den 31 oktober 2014.
Joaquín ALMUNIA AMANN
László ANDOR
Michel BARNIER
Dacian CIOLOȘ
John DALLI

(3)

(4)

Europeiska
rådet
har
utsett
José
Manuel
DURÃO BARROSO till den person som föreslagits Eu
ropaparlamentet som ordförande för kommissionen och
Europaparlamentet har valt den utsedda kandidaten.

I enlighet med artikel 18.1 i fördraget om Europeiska
unionen ska Europeiska rådet med godkännande av kom
missionens ordförande utnämna unionens höga represen
tant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Maria DAMANAKI
Karel DE GUCHT
Štefan FÜLE
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Johannes HAHN

(5)

Rådet ska i samförstånd med den valda ordföranden för
kommissionen anta förteckningen över övriga personer

Connie HEDEGAARD
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Rumiana JELEVA
Siim KALLAS
Neelie KROES
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Algirdas Gediminas ŠEMETA
Antonio TAJANI
Androulla VASSILIOU

Janusz LEWANDOWSKI
Cecilia MALMSTRÖM

Artikel 2
Detta beslut ska översändas till Europaparlamentet.

Günther H. OETTINGER
Andris PIEBALGS
Janez POTOČNIK

Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 2009

Viviane REDING
Olli REHN
Maroš ŠEFČOVIČ

På rådets vägnar
E. BJÖRLING

Ordförande

