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BESLUT
EUROPEISKA RÅDETS BESLUT
av den 9 februari 2010
om utnämning av Europeiska kommissionen
(2010/80/EU)
EUROPEISKA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(5)

Genom beslut 2009/903/EU (2) antog rådet i samförstånd
med den valda ordföranden för kommissionen förteck
ningen över övriga personer som det föreslår till ledamö
ter av kommissionen. Samma dag utnämnde Europeiska
rådet genom beslut 2009/950/EU (3) i samförstånd med
kommissionens ordförande Catherine ASHTON till unio
nens höga representant för utrikes frågor och säkerhets
politik för perioden från och med slutet av den då sit
tande kommissionens mandatperiod till och med den
31 oktober 2014.

(6)

Genom beslut 2010/41/EU, Euratom (4), som upphäver
och ersätter beslut 2009/903/EU, antog rådet i samförs
tånd med den valda ordföranden för kommissionen en
ny förteckning över övriga personer som det föreslår till
ledamöter av kommissionen.

(7)

Den 9 februari 2010 godkände Europaparlamentet ge
nom omröstning utnämningen av ordföranden, unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
samt de övriga ledamöterna av kommissionen som kol
legium.

(8)

Kommissionen bör därför utnämnas.

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

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

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.

Efter det att Lissabonfördraget hade trätt i kraft den
1 december 2009 utnämnde Europeiska rådet genom
beslut 2009/880/EU (1), med godkännande av kommis
sionens ordförande, Catherine ASHTON till unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
för perioden från och med den 1 december 2009 till
slutet av den pågående mandatperioden för kommissio
nen.

I enlighet med artikel 17.4 i fördraget om Europeiska
unionen ska en ny kommission bestående av en medbor
gare från varje medlemsstat, inklusive ordföranden och
unionens höga representant för utrikes frågor och säker
hetspolitik, som ska vara en av kommissionens vice ord
förande, tillsättas för perioden från och med slutet på
mandatperioden för den vid Lissabonfördragets ikraftträ
dande sittande kommissionen och till och med den
31 oktober 2014.

Europeiska rådet har utsett José Manuel DURÃO
BARROSO till den person som föreslagits Europaparla
mentet som ordförande för kommissionen, och Europa
parlamentet har valt den utsedda kandidaten.

(1) EUT L 315, 2.12.2009, s. 49.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande personer utnämns härmed till ledamöter av Europeiska
kommissionen för perioden från och med den 10 februari 2010
till och med den 31 oktober 2014:
— Till ordförande utnämns
José Manuel DURÃO BARROSO.
— Till ledamot och vice ordförande utnämns i enlighet med
artikel 18.4 i fördraget om Europeiska unionen
Catherine ASHTON, unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik.
(2) EUT L 321, 8.12.2009, s. 51.
(3) EUT L 328, 15.12.2009, p. 69.
(4) EUT L 20, 26.1.2010, s. 5.
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— Till ledamöter utnämns
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Artikel 2
Detta beslut får verkan den 10 februari 2010.
Artikel 3
Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning.
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Utfärdat i Bryssel den 9 februari 2010.
På Europeiska rådets vägnar
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