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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2014)0034 

Izvolitev Komisije  

Sklep Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2014 o izvolitvi Komisije 

(2014/2164(INS)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju drugega in tretjega pododstavka člena 17(7) Pogodbe o Evropski uniji, 

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, 

– ob upoštevanju Sklepa Evropskega sveta 2014/414/EU z dne 27. junija 20141, v katerem je 

Jean-Claudea Junckerja predlagal kot kandidata za predsednika Komisije, 

– ob upoštevanju izjave ter političnih smernic, ki jih je na plenarnem zasedanju 15. julija 2014 

predstavil Jean-Claude Juncker, 

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 15. julija 20142 o izvolitvi Jean-Claudea Junckerja za 

predsednika Komisije, 

– ob upoštevanju Sklepa Evropskega sveta 2014/639/EU3, sprejetega s soglasjem izvoljenega 

predsednika Komisije, z dne 30. avgusta 2014 o imenovanju visokega predstavnika Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/716/EU, Euratom, sprejetega v medsebojnem soglasju z 

izvoljenim predsednikom Komisije, z dne 15. oktobra 2014 o sprejetju seznama drugih 

oseb, ki jih Svet predlaga v imenovanje za člane Komisije ter o razveljavitvi in nadomestitvi 

Sklepa 2014/648/EU, Euratom4, 

– ob upoštevanju predstavitev kandidatov za komisarje pred pristojnimi parlamentarnimi 

odbori, ki so potekale med 29. septembrom in 20. oktobrom 2014, in na seji konference 
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predsednikov, odprti za vse poslance, ter ocen kandidatov, ki so jih odbori oblikovali po 

predstavitvah, 

– ob upoštevanju preučitve, izvedene na seji konference predsednikov odborov z dne 21. 

oktobra 2014 in na seji konference predsednikov z dne 21. oktobra 2014, 

– ob upoštevanju izjave izvoljenega predsednika Komisije na plenarnem zasedanju 

22. oktobra 2014, 

– ob upoštevanju člena 118 Poslovnika in Priloge XVI k Poslovniku, 

1. potrdi imenovanje predsednika, podpredsednice za zunanje zadeve (visoke predstavnice 

Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) ter drugih članov Komisije kot kolegija za 

mandatno obdobje do 31. oktobra 2019; 

2. naroči svoje predsedniku, naj ta sklep posreduje Evropskemu svetu, Svetu ministrov in 

izvoljenemu predsedniku Komisije. 

 


