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BESLUT
RÅDETS BESLUT,
fattat i samförstånd med den valda ordföranden för kommissionen,
av den 5 september 2014
om antagande av förteckningen över övriga personer som det föreslår till ledamöter av
kommissionen
(2014/648/EU, Euratom)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 17.3, 17.5 och 17.7 andra stycket,
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,
med beaktande av Europeiska rådets beslut 2013/272/EU av den 22 maj 2013 om antalet ledamöter i Europeiska
kommissionen (1), och
av följande skäl:
(1)

Mandattiden för den kommission som utnämndes genom Europeiska rådets beslut 2010/80/EU (2) löper ut den
31 oktober 2014.

(2)

En ny kommission, bestående av en medborgare från varje medlemsstat, inklusive ordföranden och unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, bör tillsättas för perioden till och med den 31 oktober
2019.

(3)

Europeiska rådet har utsett Jean-Claude JUNCKER till den person som föreslagits Europaparlamentet som kommis
sionens ordförande, och Europaparlamentet valde honom till kommissionens ordförande vid sitt plenarsammant
räde den 15 juli 2014.

(4)

Rådet bör i samförstånd med den valda ordföranden för kommissionen anta förteckningen över övriga personer
som det föreslår till ledamöter av kommissionen för perioden till och med den 31 oktober 2019.

(5)

Den 30 augusti 2014 utnämnde Europeiska rådet, med samtycke från den valda ordföranden för kommissionen,
Federica MOGHERINI till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i enlighet med artikel
18.1 i fördraget om Europeiska unionen.

(6)

I enlighet med artikel 17.7 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionen är ordföranden, unionens höga repre
sentant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och de övriga kommissionsledamöterna föremål för ett kollektivt
godkännande vid en omröstning i Europaparlamentet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I samförstånd med Jean-Claude JUNCKER, vald ordförande för kommissionen, föreslår rådet att följande personer ska
utses till ledamöter av kommissionen för perioden till och med den 31 oktober 2019:
Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS
Andrus ANSIP
Miguel ARIAS CAÑETE
Dimitris AVRAMOPOULOS
(1) EUT L 165, 18.6.2013, s. 98.
(2) Europeiska rådets beslut 2010/80/EU av den 9 februari 2010 om utnämning av Europeiska kommissionen (EUT L 38, 11.2.2010, s. 7).

L 268/6

SV

Europeiska unionens officiella tidning

9.9.2014

Elżbieta BIEŃKOWSKA
Alenka BRATUŠEK
Corina CREȚU
Valdis DOMBROVSKIS
Kristalina GEORGIEVA
Johannes HAHN
Jonathan HILL
Phil HOGAN
Věra JOUROVÁ
Jyrki KATAINEN
Cecilia MALMSTRÖM
Neven MIMICA
Carlos MOEDAS
Pierre MOSCOVICI
Tibor NAVRACSICS
Günther OETTINGER
Maroš ŠEFČOVIČ
Christos STYLIANIDES
Marianne THYSSEN
Frans TIMMERMANS
Karmenu VELLA
Margrethe VESTAGER
utöver:
Federica MOGHERINI, utnämnd till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
Artikel 2
Detta beslut ska översändas till Europaparlamentet.
Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 september 2014.
På rådets vägnar
S. GOZI

Ordförande

