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VEDTAGNE TEKSTER 
 

P8_TA(2014)0034 

Valg af Kommissionen 

Europa-Parlamentets afgørelse af 22. oktober 2014 om valg af Kommissionen 

(2014/2164(INS))  

Europa-Parlamentet, 

- der henviser til artikel 17, stk. 7, andet og tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske 

Union, 

- der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 

Atomenergifællesskab, 

- der henviser til Det Europæiske Råds afgørelse 2014/414/EU af 27. juni 20141, som 

foreslår Jean-Claude Juncker som kandidat til posten som formand for Kommissionen, 

- der henviser til redegørelsen og forelæggelsen af hans politiske retningslinjer for 

Parlamentet som Jean-Claude Juncker afgav på plenarmødet den 15. juli 2014, 

- der henviser til sin afgørelse af 15. juli 20142, som vælger Jean-Claude Juncker som 

formand for Kommissionen, 

- der henviser til Det Europæiske Råds afgørelse 2014/639/EU3 af 30. august 2014 truffet 

med den valgte Kommissionsformands samtykke om udnævnelse af Unionens højtstående 

repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, 

- der henviser til Rådets afgørelse 2014/716/EU, Euratom af 15. oktober 2014 truffet efter 

fælles overenskomst med den valgte formand for Kommissionen om vedtagelse af listen 

over de øvrige personer, som Rådet foreslår udnævnt til medlemmer af Kommissionen, 

og om ophævelse og erstatning af afgørelse 2014/648/EU, Euratom4, 
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- der henviser til høringerne af de indstillede medlemmer af Kommissionen afholdt fra den 

29. september til den 20. oktober 2014 i de parlamentariske udvalg og i et møde i 

Formandskonferencen, hvor alle medlemmer kunne deltage, og til evalueringerne af de 

indstillede kommissionsmedlemmer efter høringerne,  

- der henviser til behandlingen foretaget i Udvalgsformandskonferencens møde den 21. 

oktober 2014 og i Formandskonferencens møde den 21. oktober 2014, 

- der henviser til den erklæring, som den valgte formand for Kommissionen afgav på 

plenarmødet den 22. oktober 2014, 

- der henviser til forretningsordenens artikel 118 og bilag XVI, 

1. godkender udnævnelsen af formanden, næstformanden for eksterne forbindelser (den 

højtstående repræsentant for Unionens udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) og de 

øvrige medlemmer af Kommissionen som kollegium for perioden indtil den 31. oktober 

2019; 

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Det Europæiske Råd, Ministerrådet og 

den valgte formand for Kommissionen. 


